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Ασπρόπυργος, 10 Ιουνίου 2005 

 

Αξιότιµοι Κύριοι, 

Σας παρουσιάζω το Ετήσιο ∆ελτίο – Απολογισµό Χρήσεως της MEVACO ΑΕ για το έτος 

2004, στο οποίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες για την γενικότερη πορεία των εταιρικών της 

εργασιών.  

Η MEVACO ΑΕ είναι µια πρωτοπόρος και ταχύτατα αναπτυσσόµενη Βιοµηχανική Εταιρία στον 

χώρο της παραγωγής µεταλλικών προϊόντων µε πάνω από 40 χρόνια εµπειρία και τεχνογνωσία 

στην επεξεργασία των µετάλλων και στις µεταλλικές κατασκευές. Έχει σαν αντικείµενο την 

παραγωγή και κατασκευή του µεταλλικού µέρους προϊόντων πάσης φύσεως ή και 

ολοκληρωµένων προϊόντων µε βάση, τα σχέδια, τις ποιοτικές και ποσοτικές απαιτήσεις του 

τελικού  πελάτη. Η Εταιρεία είναι εγκατεστηµένη σε ιδιοκτήτες εγκαταστάσεις 78.300 τ.µ. στην 

βιοµηχανική ζώνη του Ασπροπύργου, όπου και διαθέτει περίπου 13.400 τ.µ. στεγασµένους 

βιοµηχανικούς χώρους καθώς και υπερσύγχρονο και πρωτοποριακό µηχανολογικό εξοπλισµό.  

Τον Μάρτιο του 1999 η MEVACO εισήχθη στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου  Αθηνών, 

γεγονός που απετέλεσε  την αφετηρία και το εφαλτήριο για την περαιτέρω ανάπτυξή της.  

Η υγιής οικονοµική διάρθρωση, η σταθερή πορεία αύξησης του κύκλου εργασιών και των 

λειτουργικών κερδών, καθώς και οι συνεχείς επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναµικό, εξοπλισµό, 

οικοπεδικές και κτιριακές εγκαταστάσεις  που διακρίνουν την Εταιρεία από την ίδρυση της, 

επιτρέπουν σε αυτήν να βρίσκεται σε ιδιαίτερα θετική και αναπτυξιακή  τροχιά. 

Το 2004 αποτέλεσε µια ιδιαίτερα θετική χρονιά για την Εταιρία, µε την εντυπωσιακή αύξηση 

κύκλου εργασιών και καθαρών κερδών να αποτυπώνεται στα εταιρικά και ενοποιηµένα 

οικονοµικά αποτελέσµατα.  

Τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Α’  τριµήνου 2005 δείχνουν ότι οι ιδιαίτερα δυναµικοί ρυθµοί 

ανάπτυξης της Εταιρίας και του Οµίλου διατηρούνται και για την τρέχουσα χρήση. 

Η Εταιρεία έχει ήδη αναλάβει σηµαντικές παραγγελίες για το έτος 2005 και κινείται αναπτυξιακά 

τόσο στο εσωτερικό, µε έµφαση στα ειδικά εταιρικά χαρακτηριστικά που διαθέτει σε συνδυασµό 

µε την επενδυτική της πολιτική, όσο και στο εξωτερικό, µέσω της διεύρυνσης του ποσοστού 

εξαγωγών της και της εξασφάλισης νέων επιχειρηµατικών συνεργασιών, προσανατολισµένες σε 

επιλογές µακράς και ουσιαστικής προοπτικής.  

Παράλληλα, συνεχίζεται η επιθετική πολιτική στον τοµέα των επενδύσεων σε µηχανολογικό 

εξοπλισµό υψηλής τεχνολογίας τελευταίας γενιάς, για την αντιµετώπιση των συνεχώς 

αυξανόµενων απαιτήσεων της ελληνικής αγοράς αλλά και της εξαγωγικής της δραστηριότητας.  

Με βάση τις ευοίωνες προοπτικές της µητρικής Εταιρείας και τις ενέργειες για την βελτιστοποίηση 

και αναδιάρθρωση των συµµετοχών αυτής, µε σκοπό να δοθεί πρόσθετη έµφαση και στον 
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εξαγωγικό προσανατολισµό της Εταιρείας, αναµένεται να ενισχυθεί περαιτέρω ο κύκλος εργασιών 

και να αυξηθούν τα λειτουργικά κέρδη.  

Το πρώτο τρίµηνο της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως 2005, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας 

αυξήθηκε κατά 67,8% και ανήλθε σε 4,21 εκατ. Ευρώ έναντι 2,51 εκ. Ευρώ της προηγούµενης 

χρήσης, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 61,1% και σύµφωνα µε τα Ελληνικά Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ανήλθαν στις 658,90 χιλιάδες Ευρώ, από 408,91 χιλιάδες 

Ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Με την εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης τα κέρδη προ 

φόρων του πρώτου τριµήνου του 2005 ανέρχονται σε 697,67 χιλιάδες Ευρώ έναντι 401,99 

χιλιάδες Ευρώ την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο 

Όσο αφορά τα οικονοµικά στοιχεία σε ενοποιηµένη βάση, οι πωλήσεις του Οµίλου αυξήθηκαν την 

ίδια περίοδο κατά  57,2%% και ανήλθαν στα 4,56 εκ. Ευρώ, έναντι 2,90 εκ. Ευρώ. Τα κέρδη προ 

φόρων και µετά την αφαίρεση δικαιωµάτων µειοψηφίας διαµορφώθηκαν σύµφωνα µε τα 

Ελληνικά Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης στις 562,96 χιλιάδες Ευρώ, από 358,68 

χιλιάδες Ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Μετά την εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  τα κέρδη προ 

φόρων και µετά την αφαίρεση δικαιωµάτων µειοψηφίας του πρώτου τριµήνου του 2005 

ανέρχονται σε 537,79 χιλιάδες Ευρώ έναντι 353,47 χιλιάδες Ευρώ την αντίστοιχη περσινή 

χρονική περίοδο. 

Όπως προκύπτει από την προαναφερθείσα πορεία των εργασιών, η Εταιρεία αναµένεται το 2005 

να πραγµατοποιήσει πωλήσεις αυξηµένες κατά 30% σε σχέση µε το έτος 2004, ενώ αύξηση 

αναµένεται να παρουσιάσουν τα κέρδη της Εταιρείας. Σε επίπεδο Οµίλου, προβλέπεται αύξηση 

κύκλου εργασιών και κερδών κατά 10% σε σχέση µε το έτος 2004. 

Με εκτίµηση, 

∆ηµήτριος Κωστόπουλος  

Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
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1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ- 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στο παρόν Ετήσιο ∆ελτίο παρατίθενται όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που είναι απαραίτητα 

στους µετόχους της εταιρείας και γενικότερα στους επενδυτές και στους συµβούλους τους, για να 

εκτιµήσουν σωστά την επενδυτική δραστηριότητα, την οικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα 

και τις προοπτικές της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ » 

(στο εξής η «Εταιρεία» ή «MEVACO» ). 

Η σύνταξή του έγινε σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία όσον αφορά την κάλυψη των 

αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως καθορίζονται από τις διατάξεις της 

5/204/14-11-2000 (ΦΕΚ 1487/6-12-2000) Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς , όπως αυτή 

ισχύει σήµερα και του Π.∆ 348/1985 (Παράρτηµα Α). 

1.2 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ 

Υπεύθυνοι για την σύνταξη του παρόντος και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: 

• Ο κ. Κωστόπουλος ∆ηµήτριος του Αλεξίου, Πρόεδρος του ∆.Σ., κάτοικος Πεύκης Αττικής, 

οδός Ρήγα Φεραίου 8. 

• Ο κ. ∆ελένδας Σπυρίδων του Νικολάου, Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος, κάτοικος 

Παπάγου Αττικής , οδός Βλαχάβα 37 

• Ο κ. Ρούσσος Αντώνιος του Αντωνίου, Οικονοµικός ∆ιευθυντής της Εταιρείας και Μέλος του 

∆.Σ., κάτοικος Άνω Πεύκης Αττικής , οδός Μάρκου Μπότσαρη 30. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του 

περιεχοµένου του παρόντος ∆ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: 

• Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι αληθή , σαφή και ακριβή. 

• ∆εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή 

παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των 

στοιχείων ή πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν Ετήσιο ∆ελτίο. 

• Σε βάρος της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών δεν εκκρεµούν δικαστικές 

διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην 

οικονοµική της κατάσταση. 

• ∆εν έχει συµβεί οιαδήποτε διακοπή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας που δύναται να έχει ή 

είχε κατά το πρόσφατο παρελθόν σηµαντικές συνέπειες στην οικονοµική της κατάσταση  

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται κατά 

τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: 

• Στα γραφεία της Εταιρείας, Θέση Πράρι Μουστάκι, Ασπρόπυργος 193 00, Υπεύθυνος 

Επενδυτικών Σχέσεων: Θ. Πάλλης, τηλ. 210-5596623-31 / fax 210-5596632-3. 

• Στο τµήµα εξυπηρέτησης Μετόχων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην διεύθυνση 

info@mevaco.gr 

• Στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στην διεύθυνση www.mevaco.gr. 

 

mailto:info@mevaco.gr
http://www.mevaco.gr/
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1.3 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

Η Εταιρεία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές. Ο έλεγχος των χρήσεων 2002, 2003 και 2004 

διενεργήθηκε από τον Τακτικό Ορκωτό Λογιστή Ελεγκτή κ. Σεραφείµ Μακρή (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 

16311), της εταιρείας «ΣΟΛ ΑΕΟΕ», Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ. 210-8691100. Για τις ίδιες 

ρήσεις  είχε εκλεγεί ως Αναπληρωµατικός Ελεγκτής ο κ. Χρήστος Μενελάου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 

13911), της εταιρείας «ΣΟΛ ΑΕΟΕ», Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ. 210-8691100.  

Βάσει της σχετικής νοµοθεσίας από Ορκωτούς Λογιστές Ελεγκτές ελέγχονται οι Λογιστικές 

Οικονοµικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου και της 31ης ∆εκεµβρίου κάθε χρήσης καθώς και οι 

ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που περιλαµβάνουν τον Ισολογισµό, τα Αποτελέσµατα Χρήσης, 

τον Πίνακα ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων και το Προσάρτηµα. Η οικονοµική χρήση για την εταιρεία 

διαρκεί ένα ηµερολογιακό έτος και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους.  

Τα οικονοµικά στοιχεία και τα αποτελέσµατα για το ηµερολογιακό έτος 2004, ύστερα από έλεγχο, 

κρίθηκαν ειλικρινή και ακριβή. Τα πιστοποιητικά ελέγχου παρατίθενται στο Παράρτηµα µαζί µε τις 

δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις. 

1.4 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2003 (31.12.2003) µε τακτικό 

φορολογικό έλεγχο. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών έκριναν τα οικονοµικά στοιχεία και τα 

αποτελέσµατα της Εταιρείας ακριβή, ειλικρινή και οριστικά. Αναλυτικά τα αποτελέσµατα των 

φορολογικών ελέγχων των χρήσεων 1999 έως και 2003 έχουν ως εξής: 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1999-2003 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 
(ποσά σε €) 

1999 2000 2001 2002 2003 ΣΥΝΟΛΟ 

Λογιστικές διαφορές 26.351,69 34.338,94 27.179,03 35.697,89 40.135,32 163.702,87

Φόροι που επιβλήθηκαν επί 
Λογιστικών διαφορών 

9.223 12.019 9.513 12.137 14.047 56.939

Συµπληρωµατικός Φόρος επί 
Τεκµαρτού Εισοδήµατος 
Ιδιόχρησης  Γραφείων 

60 60 60 84 192 456

Πρόστιµα και Προσαυξήσεις 4.108 4.258 2.512 2.108 2.819 15.805

ΣΥΝΟΛΟ 13.391 16.337 12.085 14.329 17.058 73.200

Έκπτωση λόγω εφάπαξ 
καταβολής 5% 

670 817 604 716 853 3.660

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 12.721 15.520 11.481 13.613 16.205 69.540 

Χαρτ/µο ΟΓΑ Κ.Ν.Τ.Χ.   1.056   1.056

Πρόστιµα και Προσαυξήσεις   1.153   1.153

ΣΥΝΟΛΟ (Β) 0 0 2.209 0 0 2.209 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) 12.721 15.520 13.690 13.613 16.205 71.749 

 
Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι µε βάση τον φορολογικό έλεγχο για την περίοδο 1999-

2003, το συνολικό ποσό που καταλογίσθηκε από φόρους εισοδήµατος και τέλη χαρτοσήµου 

ανέρχεται σε 58.451,00 €. Το σύνολο των επιβληθέντων πάσης φύσεως φόρων και 

προσαυξήσεων που επεβλήθησαν στην Εταιρεία ανήλθε στο συνολικό ποσό των 16.958,00 €. Το 
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σύνολο των προαναφερθέντων φόρων και τελών εξοφλήθηκαν µε έκπτωση 3.660,00 € λόγω 

εφάπαξ καταβολής τους εντός της χρήσεως του έτους 2005, ενώ τα ποσά αυτών 

λογιστικοποιήθηκαν στη χρήση 2004.  

Όσον αφορά στις θυγατρικές και συγγενείς Εταιρείες:  

• Η εταιρεία MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. έχει ελεγχθεί µέχρι και την χρήση 2002. 

• Η εταιρεία MEVATANCO Electronics A.E παραµένει ανέλεγκτη από την σύσταση της (έτος 

2002) µέχρι και σήµερα. 

• Η εταιρεία MEVAPOWER A.E. είναι ανέλεγκτη από την χρήση 1998. 

1.5 ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Σηµειώνεται περαιτέρω, ότι σε όλη τη διάρκεια της χρήσης 2004, καθώς και κατά την τρέχουσα 

εταιρική χρήση 2005 και µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης του παρόντος Ετησίου ∆ελτίου: 

• ∆εν έλαβε χώρα ουδεµία δηµόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής από οιοδήποτε τρίτο για 

τις µετοχές της Εταιρείας.  

• ∆εν έλαβε χώρα ουδεµία δηµόσια προσφορά ανταλλαγής µετοχών της Εταιρείας µε µετοχές 

άλλης Εταιρείας. 
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2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η  Εταιρεία ιδρύθηκε το 1993 (ΦΕΚ Ίδρυσης, τ. ΑΕ και ΕΠΕ  6521/ 1993, Α.Φ.Μ. 094419148) 

προερχόµενη από τη συγχώνευση των εταιριών: 

1. ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ Ε.Π.Ε. µε διακριτικό τίτλο MEVACO E.Π.Ε., η οποία 

ιδρύθηκε το 1971 µε αντικείµενο την κατασκευή αεροφυλακίων αεροσυµπιεστών και 

πάσης φύσεως µεταλλικών εξαρτηµάτων. 

2. ∆.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - Β.ΓΚΙΩΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. µε διακριτικό τίτλο ΜΕΚΑΤ Ο.Ε., η οποία 

ιδρύθηκε το 1986 µε αντικείµενο την κατασκευή µεταλλικών εξαρτηµάτων µε εξειδίκευση 

στη θέρµανση. 

Η Εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 30029/06/Β/93/12 µε 

την ακριβή επωνυµία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «MEVACO A.E.» Η έδρα της Εταιρείας είναι στον Ασπρόπυργο 

Αττικής στη θέση Πράρι Μουστάκι  (Λεωφ. ΝΑΤΟ), Τ.Κ. 19300 και η διάρκειά της ορίζεται 

πεντηκονταετής και συγκεκριµένα µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου του έτους δύο χιλιάδες σαράντα τρία 

(2043). 

Σκοπός της Εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της, όπως αυτό τροποποιήθηκε 

µε την από 26.6.2003 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 

(ΦΕΚ 10633/25.8.04 τ. ΑΕ και ΕΠΕ), είναι:  

1. Η παραγωγή και εµπορία πάσης φύσεως µεταλλικών και µηχανουργικών ειδών και εν 

γένει ηλεκτροµηχανολογικών συσκευών και εξαρτηµάτων αυτών. 

2. Η διενέργεια εισαγωγικού και εξαγωγικού εµπορίου µεταλλικών µηχανουργικών ειδών και 

εν γένει ηλεκτροµηχανολογικών συσκευών και εξαρτηµάτων. 

3. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα διαφόρων οίκων του εξωτερικού µε τον ίδιο ή 

παρεµφερή σκοπό.  

4. Η έρευνα, ανάπτυξη, µελέτη και εκτέλεση πάσης φύσεως εργασίας (µηχανουργικής, 

ηλεκτροµηχανολογικής ή µη) για την αναβάθµιση και περαιτέρω εξέλιξη των 

παραγοµένων και εµπορευοµένων προϊόντων.  

Προς επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρεία δύναται : 

α) Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο καθ’ οιονδήποτε τρόπο . 

β) Να ιδρύει ή να συµµετέχει σε κάθε φύσεως ή εταιρικού τύπου υφιστάµενες ή υπό ίδρυση 

επιχειρήσεις µε όµοιο, συναφή ή παρεµφερή σκοπό. 

γ) Να ιδρύει υποκαταστήµατα, εργοστάσια, εργαστήρια ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. 

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ηµεδαπή ή αλλοδαπή, µε τον ίδιο ή παρεµφερή 

σκοπό για λογαριασµό της ή για λογαριασµό τρίτων µε προµήθεια ή συµµετοχή στα κέρδη. 

ε) να παράσχει εγγυήσεις και να συνάπτει συµβάσεις εγγυήσεως προς και µε οιοδήποτε 

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ηµεδαπό ή αλλοδαπό ή τραπεζικό οργανισµό (εντός του 

υφισταµένου εκ του Νόµου επιτρεπτού πλαισίου) εφόσον αυτές συνέχονται µε την επίτευξη 

των εταιρικών σκοπών ή θεωρούνται αναγκαίες για την εκπλήρωσή τους.  

στ) να διεξαγάγει οιαδήποτε εργασία την οποία η εταιρεία θεωρεί ενδεδειγµένη ή 

συµπληρωµατική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά οιαδήποτε πράξη που θεωρείται 
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άµεσα ή έµµεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγµένη για την πραγµάτωση των παραπάνω 

σκοπών.   

Τον Μάρτιο του 1999, η εταιρεία εισήγαγε τις µετοχές της προς διαπραγµάτευση στην 

Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

Στα τέλη του 1999 η ΜEVACO προχώρησε στην επέκταση των βιοµηχανικών χώρων της µε την 

κατασκευή, του νέου βιοµηχανοστασίου (Αρ. Αδείας 238/18.6.99), επιφανείας 6.503,8 τ.µ. στο 

οποίο και έχει ήδη επεκτείνει την παραγωγική της δραστηριότητα. Τον Οκτώβριο 1999, και τον 

Μάρτιο 2000 η εταιρεία προέβη στην αγορά όµορων οικοπέδων στην ΒΙΠΕ Ασπροπύργου 

εκτάσεως 12.573,06 και 7.379,98 τ.µ αντίστοιχα. 

Το έτος 2001:  

• ολοκληρώθηκε η κατασκευή αποθήκης λαµαρίνας και επεκτάθηκε το υπάρχον βιοµηχανικό 

κτίριο κατά 387 τ.µ. µε σκοπό την διεύρυνση της παραγωγικής δυναµικότητας της εταιρείας 

µε την ορθολογικότερη αποθήκευση των πρώτων υλών. Αγοράστηκε επίσης όµορο των 

υπαρχουσών εγκαταστάσεων οικόπεδο, επιφάνειας 6.814 τ.µ. στην ΒΙΠΕ Ασπροπύργου. 

Μετά από την ανωτέρω αγορά η συνολική οικοπεδική έκταση της εταιρείας ανέρχεται σε 

78.327,19 τ.µ. µε 13.379,08 τ.µ. στεγασµένους βιοµηχανικούς χώρους και υπερσύγχρονο 

µηχανολογικό εξοπλισµό. Η Εταιρεία διαθέτει άδεια λειτουργίας για τις βιοµηχανικές της 

εγκαταστάσεις, η οποία ανανεώθηκε την 14η Νοεµβρίου 2003 για χρονική διάρκεια έξι (6) ετών 

(Αρ. Αδείας: 3287/Φ.14 ΑΣΠΡ 3608, Αρχή: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ∆υτικής Αττικής, 

∆ιεύθυνση Βιοµηχανικού και Ορυκτού Πλούτου).  

Το έτος 2001: 

• Eξαγοράσθηκε η  εταιρεία Ε.Σ.Σ.Η.Ε. Α.Ε. η οποία µετονοµάστηκε σε MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε., µε στόχο την δηµιουργία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πυρήνα για την 

εξέλιξη αντίστοιχης παραγωγικής µονάδας στην εντόνως αναπτυσσόµενη αγορά της Βόρειας 

Ελλάδας. Το ποσοστό συµµετοχής της MEVACO ανέρχεται σε 67%. Το συνολικό ποσό που 

δαπανήθηκε για την δηµιουργία της µονάδας αυτής ανήλθε 813.438,00€.  

• η MEVACO δηµιούργησε ένα νέο εταιρικό σχήµα µε την RS POWER, µε αντικείµενο την 

εισαγωγή, αναβάθµιση και εµπορία επιβατικών αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων. Η νέα 

εταιρεία ονοµάσθηκε MEVAPOWER A.E., µε το ποσοστό συµµετοχής της MEVACO να 

ανέρχεται αρχικά σε 51,08%, το οποίο εν συνεχεία µειώθηκε σε 35,094 %. Τα καταβληθέντα 

κεφάλαια για την συµµετοχή αυτή ανήλθαν σε 1.010.711,67 €.      

Το έτος 2002:  

• Συστάθηκε η εταιρεία MEVATANCO Electronics A.E., µε την συµµετοχή και της ΤΑΝCO 

Electronics ΑΕ. Η νέα εταιρεία έχει ως κύριο αντικείµενο δραστηριότητας την κατασκευή 

ηλεκτρονικών πινακίδων (πινάκων µεταβλητών µηνυµάτων) για αθλητικές εγκαταστάσεις, 

οδικά και λοιπά συγκοινωνιακά δίκτυα, καθώς και λοιπών ηλεκτρονικών συστηµάτων. Το 

ποσοστό συµµετοχής της MEVACO στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 51%.  

• Ολοκληρώθηκε επενδυτικό πρόγραµµα επέκτασης των βιοµηχανικών και αποθηκευτικών 

χώρων της, κατασκευής των νέων γραφείων της και της µετεγκατάστασης των διοικητικών 

και τεχνικών υπηρεσιών στις νέες ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και η προµήθεια 

και εγκατάσταση µηχανηµάτων σύγχρονης τεχνολογίας.  
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Το έτος 2003: 

• Αυξήθηκε σηµαντικά η εξαγωγική δραστηριότητα της Εταιρείας, σύµφωνα µε τον στόχο και 

την στρατηγική της διοίκησης.  

• Αξιοποιήθηκε το επιχορηγούµενο επιχειρησιακό πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» του 

Υπουργείου Ανάπτυξης για την πραγµατοποίηση σηµαντικών επενδύσεων προκειµένου 

αφενός να αντιµετωπισθεί η αυξανόµενη ζήτηση και αφετέρου να ενισχυθεί η 

ανταγωνιστικότητά της Εταιρείας στην ελληνική και διεθνή αγορά  

Τα σηµαντικότερα γεγονότα κατά την διάρκεια του έτους 2004 ήταν τα ακόλουθα :  

• Αυξήθηκε σηµαντικά ο κύκλος εργασιών (52,39%) και τα προ φόρων κέρδη (92,27%) σε 

σχέση µε το 2003. 

• Υπήρξε σηµαντική συµµετοχή της MEVACO σε δηµόσια έργα υποδοµής. 

• Ολοκληρώθηκαν τα επενδυτικά προγράµµατα που είχαν ξεκινήσει από την  προηγούµενη 

χρήση και πραγµατοποιήθηκαν νέες σηµαντικές επενδύσεις σε µηχανολογικό εξοπλισµό, 

ενώ τέθηκε σε εφαρµογή και η χρήση φυσικού αερίου από την Εταιρεία. 

• Προχώρησε µε γρήγορους ρυθµούς η προετοιµασία για την εφαρµογή των ∆ιεθνών 

Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης . 

• Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη και µελέτη κατασκευής τετρακίνητου οχήµατος ευρείας 

χρήσης. 

• Πραγµατοποιήθηκαν επαφές µε υφιστάµενες βιοµηχανικές µονάδες στην περιοχή των 

Σκοπίων (Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας) µε στόχο την διερεύνηση 

της δυνατότητας συνεργασίας. 

Αναλυτικότερα: 

1. Η διαρκής επενδυτική πολιτική της εταιρείας είχε σαν αποτέλεσµα την δυνατότητα 

ανάληψης µεγάλου όγκου εργασιών τόσο στον τοµέα της βιοµηχανίας όσο και στον τοµέα 

των κατασκευών. Έτσι η εταιρεία κατά τη διάρκεια του 2004 πραγµατοποίησε πωλήσεις 

αυξηµένες κατά ποσοστό 52,39 % σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση επιτυγχάνοντας 

ρεκόρ πωλήσεων όλων των προηγούµενων ετών. Ο κύκλος εργασιών του 2004 

διαµορφώθηκε στα 11,56 εκ. €  έναντι 7,59 € της αντίστοιχης προηγούµενης χρήσης. 

2. Παρά την πρωτοφανή αύξηση των τιµών των πρώτων υλών κατά τη διάρκεια του 2004, η 

οποία σε πολλές περιπτώσεις βασικών υλικών υπερέβη το 60%, η εταιρεία κατάφερε να 

διατηρήσει και να αυξήσει τα προ φόρων κέρδη της σηµειώνοντας αύξηση της τάξεως του 

92,27%. 

3. Υπήρξε σηµαντική αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας κατά το 2004. 

Συγκεκριµένα οι εξαγωγές έφθασαν τα 834 χιλιάδες € σηµειώνοντας αύξηση της τάξεως του 

76% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Κυριότεροι προορισµοί των εξαγωγών ήταν η 

Ρουµανία, η Πολωνία, η Ρωσία και η Ισπανία. Η ∆ιοίκηση της εταιρείας παραµένει σταθερή 

στην απόφαση της για ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας µε σταθερά βήµατα,  και η 

κατά τα άνω αύξηση και εν γένει ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού αυτού 

επιβεβαιώνει την ποιότητα και ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της Εταιρείας. Επόµενος 

στόχος της διοίκησης της Εταιρείας είναι η ευρύτερη συµµετοχή στην αγορά των Βαλκανίων 

που αναµένεται να παρουσιάσει ενδιαφέρον µεσοπρόθεσµα. 

4. Κατά την περίοδο 2004 η εταιρεία είχε ενεργό συµµετοχή στα σηµαντικότερα έργα που 

εκτελέστηκαν αυτή την περίοδο µε σηµαντική επιτυχία τόσο όσον αφορά την ποιότητα των 
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κατασκευών αλλά κυρίως στην τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων που ήταν εξαιρετικά 

πιεστικά λόγω της τέλεσης των Ολυµπιακών αγώνων.  Συγκεκριµένα η MEVACO συµµετείχε 

στην κατασκευή των στεγάστρων αλλά και του λοιπού εξοπλισµού στις πλατφόρµες των 

στάσεων του ΤΡΑΜ, στην κατασκευή (µέσω της θυγατρικής της MEVATANCO) των 

ηλεκτρονικών πινάκων των νέων σταδίων, Πανπελοποννησιακού και Πανθεσσαλικού, καθώς 

και στην κατασκευή υπογείων σηράγγων επεκτάσεων του ΜΕΤΡΟ και της παρακαµπτήριας 

σήραγγας Αγ. Κωνσταντίνου – Καµένων Βούρλων, που ξεκίνησε τον ∆εκέµβριο του 2004 

και της οποίας η εκτέλεση  συνεχίζεται. Επίσης, υπήρξε πληθώρα ειδικών κατασκευών µε 

τελικό προορισµό υπό εκτέλεση έργα, όπως ο Προαστιακός Σιδηρόδροµος η Αττική οδός και 

η Εγνατία οδός. 

5. Εντός του 2004 ολοκληρώθηκε το επενδυτικό πρόγραµµα ύψους περίπου 1,5 εκ. € σε 

µηχανολογικό εξοπλισµό που είχε καταρτισθεί το 2003 και είχε ενταχθεί στο πρόγραµµα 

‘ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ’ Μέτρο 2.5.1 του ΕΠ. ΑΝ  Με την ολοκλήρωση του εν λόγω 

προγράµµατος καταβλήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης το ποσό της αναλογούσας 

επιχορήγησης για την παραπάνω επένδυση που ανήλθε σε 320 χιλ. €. Επίσης ολοκληρώθηκε  

η εγκατάσταση του λογισµικού προγράµµατος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) 

καθώς και της απαραίτητης βάσης δεδοµένων πάνω στην οποία θα λειτουργήσει το 

αναφερόµενο ERP, επένδυση που είχε υποβληθεί και είχε εγκριθεί στο επιχειρησιακό 

πρόγραµµα «Κοινωνία της πληροφορίας», Μέτρο 3.2 – «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» και 

εισπράχθηκε η αναλογούσα επιχορήγηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης ύψους 65 χιλ. €. 

6. Παράλληλα κατά τη διάρκεια του 2004 η εταιρεία προέβη σε νέες επενδύσεις ύψους 1,4 εκ. 

€ που χρηµατοδοτήθηκαν µε κεφάλαια και που αφορούν σε µηχανήµατα Laser και Punching 

τελευταίας γενιάς µε αυτόµατη τροφοδοσία της πρώτης ύλης και σηµαντικά υψηλότερης 

ταχύτητας και ποιότητας παραγωγής, καθώς και σε ανυψωτικά µεταφορικά µέσα µε σκοπό 

τη µείωση του χρόνου εσωτερικών µεταφορών και φορτώσεων. 

7. Στα πλαίσια εφαρµογής των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης  (ΙFRS) 

από 1.1.2005 η εταιρεία έχει προχωρήσει σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες (εκπαίδευση 

προσωπικού, ανάπτυξη ειδικού λογισµικού, κατάρτιση σύµβασης µε ελεγκτική εταιρεία) έτσι 

ώστε η µετάβαση αυτή να πραγµατοποιηθεί κατά τον πλέον οµαλό, άµεσο και 

αποτελεσµατικό τρόπο  

8. Από τον Σεπτέµβριο του 2004 τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το βαφείο ηλεκτροστατικής 

βαφής µε φυσικό αέριο µε σηµαντική οικονοµία της τάξεως του 25% στο κόστος ενέργειας. 

Σηµειώνεται ότι η εταιρεία έχει εντάξει µε την υπ’ αριθµό 15624/1025-10/8/2004 απόφαση 

του Υπουργείου Ανάπτυξης στην ∆ράση 2.9.2 του Ε.Π. ‘ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ’ σχετική 

πρόταση της που αφορά την αναφερόµενη χρήση φυσικού αερίου και στην οποία 

συµπεριλαµβάνεται και η απόκτηση πιστοποιητικού ορθολογικής περιβαλλοντικής 

διαχείρισης κατά τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ)761/2001 ΕΜΑΣ.   

9. Τέλος κατά τη διάρκεια του 2004 πραγµατοποιήθηκαν επισκέψεις και επαφές µε 

βιοµηχανικές εταιρείες στην περιοχή των Σκοπίων µε στόχο τη διερεύνηση της δυνατότητας 

συνεργασιών µε φορείς της περιοχής που θα βοηθήσουν αφενός στη µείωση του κόστους 

παραγωγής αφετέρου στην προώθηση των πωλήσεων στα Βαλκάνια. Οι σχετικές συζητήσεις 

και διερευνητικές επαφές συνεχίζονται. 

Η MEVACO αποτελεί σήµερα µια από τις µεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόµενες εταιρείες 

στον Ελλαδικό χώρο στον τοµέα της Βιοµηχανικής Υπεργολαβίας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται 
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επενδύσεις που αφορούν κυρίως σε µηχανολογικό εξοπλισµό υψηλής τεχνολογίας τελευταίας 

γενιάς καθώς επίσης και σε συστήµατα ελέγχου ποιότητας µε ηλεκτρονικά µέσα, µε στόχο την 

περαιτέρω επέκταση και εκσυγχρονισµό της παραγωγικής της δραστηριότητας. 

2.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η MEVACO A.E. δραστηριοποιείται στον κλάδο κατεργασίας λαµαρίνας. Σκοπός της είναι η 

τροφοδοσία άλλων µονάδων, κυρίως βιοµηχανικών αλλά και εµπορικών, µε µεταλλικά 

εξαρτήµατα και ηµιτελή προϊόντα, τα οποία χρησιµοποιούνται για ενσωµάτωση σε άλλα προϊόντα 

ή µετατρέπονται µε µικρές παρεµβάσεις σε τελικά προϊόντα. Η Εταιρεία παράγει κυρίως µεταλλικά 

αντικείµενα και προϊόντα µε βασική πρώτη ύλη επίπεδα χαλυβδόφυλλα, ανοξείδωτα φύλλα, 

φύλλα αλουµινίου, χαλκού, ορειχάλκου, ακρυλικά φύλλα καθώς και µεταλλικές κατασκευές 

µέσου βάρους για λογαριασµό πελατών. 

Το πεδίο εφαρµογής των παραγόµενων προϊόντων είναι αρκετά ευρύ λόγω των πολλαπλών 

χρήσεων που µπορεί να έχει η υπό επεξεργασία  πρώτη ύλη. Ακόµη, ο µηχανολογικός εξοπλισµός 

της Εταιρείας προσαρµόζεται στις προδιαγραφές της εκάστοτε παραγγελίας, οδηγώντας σε µία 

ευέλικτη παραγωγική διαδικασία. Ως αποτέλεσµα των ανωτέρω, η Εταιρεία είναι σε θέση να 

παράγει  απεριόριστη ποικιλία  προϊόντων σε µικρές ή µεγάλες  ποσότητες. 

Σύµφωνα µε το δελτίο της Στατιστικής Ταξινόµησης των Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας  

2003 (ΣΤΑΚΟ∆ ‘03), της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ), η εξέλιξη του κύκλου 

εργασιών της Εταιρείας για την περίοδο 1.01.2004 έως 31.12.2004 είναι: 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΚΥΚΛΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ (€) 

ΚΩ∆. 287.9 Κατασκευή άλλων µεταλλικών προϊόντων µ.α.κ. 9.184.398,10 

ΚΩ∆. 282.2 Κατασκευή Σωµάτων και λεβήτων κεντρικής θέρµανσης 1.626.513,81 

ΚΩ∆. 285.2 Γενικές Μηχανολογικές Εργασίες 372.039,37 

ΚΩ∆. 281.1 Κατασκευή µεταλλικών σκελετών & µερών µεταλλικών σκελετών 279.743,47 

ΚΩ∆. 515.7 Χονδρικό Εµπόριο απορριµµάτων και υπολειµµάτων 62.236,53 

ΚΩ∆. 519.0 Λοιπό Χονδρικό Εµπόριο 36.373,95 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2004 11.561.305,23 

 
Η εξέλιξη των πωλήσεων της Εταιρείας στο εξωτερικό για την περίοδο 1.1.2002 έως 31.12.2004 

είναι: 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2004 2003 2002 

ΚΩ∆. 287.9 
Κατασκευή άλλων µεταλλικών 

προϊόντων µ.α.κ. 
834.095,30 471.585,56 53.247,28 

ΚΩ∆. 285.2 Γενικές Μηχανολογικές Εργασίες - - 40.788,20 

Σύνολο Εξαγωγών 834.095,30 471.585,56 94.035,56 
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Η εξέλιξη των πωλήσεων της Εταιρείας στο εξωτερικό ανά χώρα για την περίοδο 1.1.2002 έως 

31.12.2004 είναι: 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ανα χώρα) 

Χώρα 2004 2003 2002 

1. Ρουµανία   558.395,90 201.918,89 - 

2. Ρωσία        173.286,00 96.762,00 26.100,00 

3. Πολωνία    100.544,00 116.304,00 3.926,00 

4. Ισπανία         1.869,40 56.600, 67 64.039,56 

5. Νορβηγία - - 600,00 

Σύνολο Εξαγωγών          834.095,30 471.585,56 94.035,56 

 

Παραγόµενα Προϊόντα  

Η MEVACO Α.Ε. είναι τροφοδοτική µονάδα άλλων επιχειρήσεων, ιδιωτικών ή δηµοσίων δεν 

παράγει δηλαδή δικά της προϊόντα, αλλά προσαρµόζεται στις απαιτήσεις των πελατών της. Η 

ποικιλία των παραγοµένων προϊόντων, είναι απεριόριστη σε αριθµό και σε τοµείς και είναι 

πρακτικά αδύνατη η απαρίθµηση τους.  

Για το λόγο αυτό, ενδεικτικά αναφέρονται στη συνέχεια ορισµένοι τοµείς, στους οποίους κατά 

κύριο λόγο απευθύνεται η MEVACO Α.Ε., ώστε να καταστεί εφικτός ο σχηµατισµός εικόνας για τη 

δραστηριότητα της Εταιρείας:  

• ΘΕΡΜΑΝΣΗ: Κατασκευή περιβληµάτων λεβήτων κεντρικής θέρµανσης, µερών χαλύβδινων 

λεβήτων, µερών στηριγµάτων θερµαντικών σωµάτων, µερών πινάκων αυτονοµίας, µερών 

πινάκων υδροληψίας κ.τ.λ. 

• ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: Κατασκευή µεταλλικών µερών ηλεκτρικών 

πινάκων, πινάκων χειρισµού γενικώς, σχαρών καλωδίων, µεταλλικών σασί συστηµάτων 

τηλεπικοινωνίας, διαφόρων ηλεκτρονικών συσκευών κ.α.   

• ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ: Παραγωγή µεταλλικών εξαρτηµάτων για οικιακά ψυγεία, 

κουζίνες, πλυντήρια κ.α.  

• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ: Παραγωγή µεταλλικών εξαρτηµάτων ψυγείων αναψυκτικών, 

καταψυκτών κ.α.  

• ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ: Παραγωγή πρεσσαριστών εξαρτηµάτων (κοπή– 

διαµόρφωση) για κάθε χρήση.   

• ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Κατασκευή ραφιών, διαφηµιστικών 

stand και διαφηµιστικών φωτεινών πινακίδων.  

• ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Κατασκευή του µεταλλικού µέρους θωρακισµένων πορτών ασφαλείας 

καθώς και επιµέρους τµηµάτων τους. 

• ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Κατασκευή µερών ή/και ολοκληρωµένων µεταλλικών 

κατασκευών σε τεχνικά έργα. Παραδείγµατα τέτοιων κατασκευών, αποτελούν τα εύκαµπτα 

πλαίσια υπογείων σηράγγων (ΜΕΤΡΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ, ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ κ.λ.π.) . 

Τµήµατα Παραγωγικής ∆ιαδικασίας 

Η παραγωγή των προϊόντων της MEVACO Α.Ε. γίνεται στα ακόλουθα τµήµατα παραγωγής : 

1) Τµήµα Προϊόντων παραγόµενων µε µηχανήµατα σύγχρονης Τεχνολογίας 
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2) Τµήµα Πρεσσαριστών Εξαρτηµάτων  

3) Τµήµα Σιδηρών Κατασκευών. 

Επισηµαίνεται ότι  η  Εταιρεία είχε πιστοποιηθεί κατά ISO 9002 από το Οκτώβρη 1998 και από τις 

24 Φεβρουαρίου 2005 η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2000. 

Τµήµα Προϊόντων παραγοµένων µε µηχανήµατα σύγχρονης τεχνολογίας  

Το τµήµα κατεργασιών µε µηχανήµατα σύγχρονης τεχνολογίας, αποτελεί τον κύριο κορµό της 

παραγωγικής διαδικασίας της Εταιρείας και απορροφά το µεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής 

αξίας παραγωγής. Το τµήµα είναι εξοπλισµένο µε µηχανήµατα κοπής, διάτρησης, και κάµψης 

ελασµάτων, που προγραµµατίζονται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές.  

Η παραγωγική διαδικασία του τµήµατος είναι ευέλικτη και δίνει τη δυνατότητα παραγωγής 

πολύπλοκων ή και απλών εξαρτηµάτων σε µικρές σχετικά ποσότητες, χωρίς να απαιτείται 

προηγουµένως η κατασκευή ειδικών καλουπιών. Περιλαµβάνει το σχεδιασµό των προϊόντων σε 

Η/Υ από εξειδικευµένους µηχανικούς και τη µεταφορά των σχεδιαστικών προγραµµάτων στις 

αντίστοιχες µηχανές CNC. Οι µηχανές αυτές, συνδεδεµένες µε τα συστήµατα CAD–CAM του 

κεντρικού υπολογιστή της Τεχνικής ∆ιεύθυνσης, χρειάζονται έναν µόνο χειριστή για τις 

προβλεπόµενες κατεργασίες της διάτρησης, κοπής και διαµόρφωσης.    

Το τµήµα, κατασκευάζει, µε βάση τις εκάστοτε ανάγκες των πελατών εξαρτήµατα  πάσης φύσεως  

και µορφής, όπως κλιµατισµού, θέρµανσης, ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, τηλεπικοινωνιών, 

αυτοκινήτων, ραφιών, φοριαµών, διαφηµιστικών κατασκευών κ.α. 

Τµήµα Πρεσσαριστών Εξαρτηµάτων 

Το τµήµα πρεσσαριστών εξαρτηµάτων χρησιµοποιείται στις περιπτώσεις  που η ποσότητα των 

προς παραγωγή εξαρτηµάτων είναι µεγάλη ή απαιτούνται µεγάλου βάθους διαµορφώσεις 

(εξελάσεις), απαιτήσεις που δεν µπορούν να ικανοποιηθούν από το τµήµα προϊόντων 

παραγοµένων µε µηχανήµατα σύγχρονης τεχνολογίας. Η παραγωγική δραστηριότητα του 

τµήµατος είναι εντάσεως εργασίας και πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια κοπτικών– διαµορφωτικών 

καλουπιών.  

Το τµήµα παράγει µεγάλο αριθµό προϊόντων όπως για παράδειγµα εξαρτήµατα φιαλών 

υγραερίου, ηλιακών προϊόντων, καναλιών καλωδίων, οικιακών ηλεκτρικών συσκευών και 

εξαρτηµάτων φοριαµών.  

Τµήµα Μεταλλικών Κατασκευών  

Το τµήµα των µεταλλικών κατασκευών, ασχολείται µε την παραγωγή µερών εξαρτηµάτων ή/και 

ολοκληρωµένων συγκροτηµάτων για µεταλλικές κατασκευές, µέσου και µεγάλου βάρους. Για την 

ολοκλήρωση των παραπάνω κατασκευών (όπου απαιτείται) η εταιρεία διαθέτει υπερσύγχρονο 

βαφείο ηλεκτροστατικής βαφής καθώς και τµήµα µεταξοτυπίας.  

Πρώτες Ύλες – Προµηθευτές 

Το αντικείµενο της MEVACO A.E.  είναι η παραγωγή µεταλλικών αντικειµένων και προϊόντων µε 

βασική πρώτη ύλη επίπεδα χαλυβδόφυλλα, ανοξείδωτα φύλλα, φύλλα αλουµινίου, χαλκού, 

ορειχάλκου, ακρυλικά φύλλα, σίδηρος µορφής και χρώµατα. 
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Η Εταιρεία έχει ευχέρεια επιλογής προµήθειας των πρώτων υλών της, µεταξύ των µεγαλύτερων  

εταιρειών  σιδήρου και χρωµάτων στην  Ελλάδα, µε βάση τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς.  

Οι µεταβολές στις τιµές των βασικών πρώτων υλών της Εταιρείας δεν επηρεάζουν ιδιαίτερα τα 

αποτελέσµατα της, γιατί είναι σε θέση να µετακυλύει το κόστος στις τιµές των παραγόµενων 

προϊόντων δεδοµένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, η εταιρεία παράγει κατά παραγγελία και κατά 

συνέπεια έχει την δυνατότητα να προσαρµόζει και να διαφοροποιεί για κάθε νέα παραγγελία τις 

τιµές της. 

∆ίκτυο Πωλήσεων 

Τα έσοδα της MEVACO A.E. προέρχονται αποκλειστικά από χονδρικές πωλήσεις, σε βιοµηχανικές, 

κατασκευαστικές και εµπορικές εταιρείες, µε αποτέλεσµα η Εταιρεία να µην διαθέτει οργανωµένο 

δίκτυο πωλήσεων, ενόψει του ότι δεν υπάρχει αναγκαιότητα δηµιουργίας του. Εντός του ως άνω 

πλαισίου, η Εταιρεία δε διαθέτει δίκτυο διανοµής, διότι οι πελάτες της παραλαµβάνουν µε δικά 

τους µέσα τα προϊόντα από το εργοστάσιο της MEVACO A.E.  

Οι πωλήσεις της Εταιρείας, από τη φύση των εργασιών της, γίνονται κατόπιν παραγγελιών. 

Σύµφωνα µε την πρακτική της Εταιρείας, οι παραγγελίες για κάθε καινούργιο πελάτη γίνονται 

κατόπιν συνεννόησης σε τεχνικό και οικονοµικό επίπεδο (κατασκευή δειγµάτων, υποβολή 

οικονοµικής προσφοράς κ.α.) και στην συνέχεια η εκτέλεση επαναλαµβανόµενων παραγγελιών 

γίνεται αυτόµατα. Η προβολή της Εταιρείας γίνεται µε καταχωρήσεις σε έντυπα του κλάδου και 

συµµετοχή-παρουσία σε εκθέσεις τις οποίες συµµετέχουν  πιθανοί πελάτες  της.  

Εµποροβιοµηχανικά Σήµατα 

Η Εταιρεία έχει κατοχυρώσει τα κάτωθι εµποροβιοµηχανικά σήµατα, που αφορούν την Εταιρεία 

και τις συνδεδεµένες και συγγενείς µε αυτήν επιχειρήσεις: 

 

• ΜEVACO AE 

• MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 

• MEVAPOWER ΑΕ 
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3. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

3.1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

Η Εταιρεία απασχολούσε κατά µέσο όρο στην χρήση 2004 126 άτοµα προσωπικό. Στον  πίνακα 

που ακολουθεί, παρατίθεται η εξέλιξη του απασχολούµενου προσωπικού: 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Κατηγορία Προσωπικού 2004 2003 2002 2001 

∆ιοικητικό & υπαλληλικό προσωπικό 21 21 18 17 
Εργατοτεχνικό προσωπικό 105 96 99 95 
Σύνολο 126 117 117 112 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η ανάλυση των δαπανών ανά κατηγορία 

απασχόλησης για την περίοδο 2001– 2004 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ.) 

ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Κατηγορία Προσωπικού ∆απάνες ανά κατηγορία απασχόλησης (χιλιάδες €) 

 2004 2003 2002 2001 

∆ιοικητικό & υπαλληλικό προσωπικό 525 524    450 408 
Εργατοτεχνικό προσωπικό 2.261 1.833 1.811 1.584 
ΣΥΝΟΛΟ 2.846 2.357 2.261 1.992 

Στο ∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό περιλαµβάνεται το προσωπικό που αµείβεται µε µηνιαίο 

µισθό, ενώ στο Εργατοτεχνικό προσωπικό περιλαµβάνεται το προσωπικό που αµείβεται µε 

ηµεροµίσθιο. Η δεύτερη κατηγορία, περιλαµβάνει κυρίως τους εξειδικευµένους τεχνίτες και το 

βοηθητικό προσωπικό που τους πλαισιώνει.  

3.2 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
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4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ & ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Το επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο  της Εταιρείας απαρτίζεται από τους:  

1. Κωστόπουλο ∆ηµήτριο του Αλεξίου, Πρόεδρο του ∆.Σ., Μηχανολόγο, εκτελεστικό µέλος . 

2. ∆ελένδα Σπυρίδωνα του Νικολάου, Αντιπρόεδρο & ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, Μηχανολόγο 

– Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, εκτελεστικό µέλος . 

3. Κωστοπούλου Βασιλική του ∆ηµητρίου, Αναπληρώτρια ∆ιευθύνουσα Σύµβουλο, 

Οικονοµολόγο, Πτυχιούχο Α.Σ.Ο.Ε.Ε, εκτελεστικό µέλος . 

4. Μπρούτζο Εµµανουήλ του Θεµιστοκλή, Μέλος του ∆.Σ. (µη-εκτελεστικό), Μηχανουργό, 

µη εκτελεστικό µέλος  

5. Ρούσσο Αντώνιο του Αντωνίου, Μέλος του ∆.Σ., Οικονοµολόγο – Φοροτεχνικό, 

Πτυχιούχο Α.Σ.Ο.Ε.Ε., εκτελεστικό µέλος  

6. Μητρόπουλο Κωνσταντίνο του  Σωτηρίου, Μέλος (Ανεξάρτητο,  µη-εκτελεστικό) του 

∆.Σ., Πτυχιούχο Α.Σ.Ο.Ε.Ε. 

7. Μπαρινταντωνάκη Εµµανουήλ του Αντωνίου, Μέλος (Ανεξάρτητο,  µη-εκτελεστικό) 

Η θητεία του παραπάνω ∆ιοικητικού Συµβουλίου λήγει στις 30.06.2007. Την εκλογή του µε 

πενταετή θητεία αποφάσισε οµόφωνα και στα πλαίσια της εφαρµογής σύγχρονων µεθόδων 

Eταιρικής ∆ιακυβέρνησης η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων που 

πραγµατοποιήθηκε στις 27.6.2002 (ΦΕΚ 7480/17.7.2002 τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε). 

Ο κ. Κωστόπουλος ∆ηµήτριος είναι πατέρας της κα Κωστοπούλου Βασιλικής. Μεταξύ των µελών 

του ∆.Σ. της εταιρείας δεν υπάρχουν άλλες συγγενικές σχέσεις µέχρι και 2ου βαθµού εξ 

αγχιστείας. 

Τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της Εταιρείας έχουν: 

1. Ο κ. Κωστόπουλος ∆ηµήτριος του Αλεξίου, κάτοικος Πεύκης, Ρηγα Φεραίου 8. 

2. Ο κ. ∆ελένδας Σπυρίδων του Νικολάου, κάτοικος Παπάγου, Βλαχάβα 37. 

3. Η κα Κωστοπούλου Βασιλική του ∆ηµητρίου, κάτοικος Πεύκης, οδός Καραολή και 

∆ηµητρίου 4. 

4. Ο κ. Ρούσσος Αντώνιος του Αντωνίου, κάτοικος Άνω Πεύκης, Μάρκου Μπότσαρη 30. 

Οι αµοιβές των µελών του ∆.Σ.  για την χρήση 2004 ανήλθαν σε: 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ∆.Σ. 

Εκτελεστικά µέλη  156.000,00 

Μη-εκτελεστικά 60.000,00 

Ανεξάρτητα µέλη 5.600,00 

Σύνολο Αµοιβών 221.600,00 

 
Τα µέλη του ∆.Σ. και οι κύριοι µέτοχοι της Εταιρείας, συµµετέχουν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο των 

συνδεδεµένων εταιριών όπως παρακάτω: 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ∆.Σ. ΣΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

Μέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου Συµµετοχή / Ιδιότητα 

Κωστόπουλος ∆ηµήτριος του Αλεξίου (α) Πρόεδρος ∆.Σ. MEVACO Βορείου Ελλάδος ΑΕ 

(β) Πρόεδρος ∆.Σ. MEVATANCO Electronics ΑΕ 

∆ελένδας Σπυρίδων του Νικολάου (α) Αντιπρόεδρος ∆.Σ. MEVACO Βορείου Ελλάδος ΑΕ 

(β) Αντιπρόεδρος ∆.Σ. MEVATANCO Electronics AΕ 

Ρούσσος Αντώνιος του Αντωνίου (α) Μέλος ∆.Σ. MEVACO Βορείου Ελλάδος ΑΕ  

(β) Μέλος ∆.Σ. MEVATANCO Electronics AΕ 

Τα µέλη του ∆.Σ. και οι κύριοι µέτοχοι της Εταιρείας, δεν συµµετέχουν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

ή στο µετοχικό  κεφάλαιο άλλων εταιρειών µε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 10%. 
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5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ MEVACO A.E. 

5.1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε τέσσερα εκατοµµύρια επτακόσιες 

είκοσι πέντε χιλιάδες (4.725.000) ευρώ, διαιρούµενο σε δέκα εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες 

(10.500.000) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,45 Ευρώ η κάθε µια και 

σχηµατίστηκε ως εξής: 

Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της MEVACO A.E. κατά την ίδρυση της (1 ∆εκεµβρίου 1993) 

ορίσθηκε σε τετρακόσια εξήντα εκατοµµύρια (460.000.000) δρχ., διαιρούµενο σε α) 41.000 

κοινές ονοµαστικές µετοχές και β) 5.000 ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 10.000 δρχ. η 

κάθε µία.  

Η κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου έγινε ως εξής: α) εισφορά της καθαρής περιουσίας MEVACO 

Ε.Π.Ε., αξίας 265.300.000 δρχ. β) εισφορά της καθαρής περιουσίας της ΜΕΚΑΤ Ο.Ε. αξίας 

103.350.603 δρχ. γ) αφορολόγητα αποθεµατικά και διαφορές αναπροσαρµογής παγίων της 

MEVACO Ε.Π.Ε., αξίας 26.413.239 δρχ. δ) αφορολόγητα αποθεµατικά και διαφορές 

αναπροσαρµογής παγίων, επιχειρηµατική αµοιβή εταίρων, υπόλοιπο κερδών 1991 και 

υποχρεώσεις προς εταίρους της ΜΕΚΑΤ Ο.Ε., αξίας 53.247.377 δρχ. ε) µε καταβολή µετρητών, 

αξίας 11.688.781 δρχ. (Φ.Ε.Κ. 6521/1993, τΑΕ και ΕΠΕ). 

Με την από 4 Νοεµβρίου 1994 Γενική Συνέλευση των µετόχων, αποφασίστηκε η 

ονοµαστικοποίηση του συνόλου των µετοχών της Εταιρείας (ΦΕΚ 466/30.1.95, τ. ΑΕ και ΕΠΕ).  

Με την από 26 Ιουνίου 1995 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το 

µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τριάντα δύο εκατοµµύρια (32.000.000) δρχ. 

Αναλυτικά, αυξήθηκε κατά δεκαεπτά  εκατοµµύρια διακόσιες επτά  χιλιάδες έξι (17.207.006) δρχ. 

µε κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου των κερδών χρήσεων 1992 & 1993 των Εταιρειών ΠΟΙΚΙΛΑΙ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ Ε.Π.Ε. (MEVACO E.Π.Ε.) και ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – Β. ΓΚΙΩΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ο.Ε. (ΜΕΚΑΤ Ο.Ε.), και κατά δεκατέσσερα  εκατοµµύρια επτακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες 

εννιακόσιες ενενήντα τέσσερις (14.792.994) δρχ. µε καταβολή µετρητών. Εκδόθηκαν τρεις 

χιλιάδες διακόσιες (3.200) νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας δέκα χιλιάδων 

(10.000) δρχ. εκάστη (Φ.Ε.Κ. 4327/1995, τ. ΑΕ και ΕΠΕ). Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της 

Εταιρείας ανήλθε σε τετρακόσια ενενήντα δύο εκατοµµύρια (492.000.000) δρχ., διαιρούµενο σε 

σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (49.200) κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 

10.000 δρχ.   

Με την από 23 Ιουνίου 1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το 

µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε µε κεφαλαιοποίηση µέρους της υπεραξίας «∆ιαφορές 

αναπροσαρµογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» (Ν.2065/92 έτους 1996) κατά εκατόν 

τρία εκατοµµύρια διακόσιες χιλιάδες (103.200.000) δρχ. Εκδόθηκαν δέκα χιλιάδες τριακόσιες 

είκοσι (10.320) νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η 

κάθε µια  (ΦΕΚ 8075/13.10.1999, τ. ΑΕ και ΕΠΕ). Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 

διαµορφώθηκε σε πεντακόσια ενενήντα πέντε εκατοµµύρια διακόσιες χιλιάδες (595.200.000) 
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δρχ., διαιρούµενο σε πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι (59.520) κοινές ονοµαστικές 

µετοχές, ονοµαστικής αξίας 10.000 δρχ.  

Με την από 24 Ιουλίου 1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων  µειώθηκε 

η ονοµαστική αξία των µετοχών από 10.000 δραχµές σε 200 δραχµές και το µετοχικό κεφάλαιο 

αυξήθηκε: 

1. κατά ενενήντα εκατοµµύρια τετρακόσιες χιλιάδες δραχµές (90.400.000) σε µετρητά από 

δηµόσια εγγραφή µε έκδοση τετρακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων (452.000) νέων κοινών 

ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχµών η κάθε µία.  

2. Κατά τέσσερα εκατοµµύρια τετρακόσιες χιλιάδες δραχµές (4.400.000) σε µετρητά από 

ιδιωτική τοποθέτηση µε την έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων (22.000) νέων κοινών 

ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας διακοσίων δραχµών (200) η κάθε µια.  

Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαµορφώθηκε σε εξακόσιες ενενήντα εκατοµµύρια 

(690.000.000) δρχ., διαιρούµενο σε τρία εκατοµµύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (3.450.000) 

κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε µια (ΦΕΚ 1184/2.3.1999, τ. ΑΕ 

και ΕΠΕ). 

Με την από 4 Αυγούστου 1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων αποφασίστηκε η 

µείωση της ονοµαστικής αξίας (split) των µετοχών της εταιρείας από 200 σε 100 δρχ. Το 

µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαµορφώθηκε σε εξακόσιες ενενήντα εκατοµµύρια 

(690.000.000) δρχ., διαιρούµενο σε έξι εκατοµµύρια εννιακόσιες χιλιάδες (6.900.000) κοινές 

ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε µια (ΦΕΚ 6628/13.8.1999, τ. ΑΕ και 

ΕΠΕ). 

Με την από 1 Μαρτίου 2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων 

αποφασίσθηκε η αύξηση το Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας : 

• κατά διακόσια επτά εκατοµµύρια (207.000.000) δραχµές, µε κεφαλαιοποίηση µέρους της 

σχηµατισµένης διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ποσού, και την έκδοση δυο 

εκατοµµυρίων εβδοµήντα χιλιάδων (2.070.000) νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών 

ονοµαστικής αξίας 100 δρχ η κάθε µία, που διετέθησαν δωρεάν στους παλαιούς µετόχους σε 

αναλογία 3 (τρεις) νέες µετοχές για κάθε 10 (δέκα) παλαιές,  

• κατά εκατόν τριάντα οχτώ εκατοµµύρια δραχµές (138.000.000) σε µετρητά από δηµόσια 

εγγραφή µε έκδοση ενός εκατοµµυρίου τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων (1.380.000) νέων 

κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 100 δρχ, η κάθε µία, µε δικαίωµα 

προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων σε αναλογία 2 (δυο) νέες µετοχές για κάθε 10 

(δέκα) παλαιές,  

• κατά δέκα πέντε εκατοµµύρια δραχµές (15.000.000) δρχ. σε µετρητά από ιδιωτική 

τοποθέτηση µε την έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) νέων κοινών ονοµαστικών 

µετοχών ονοµαστικής αξίας 100 δρχ, η κάθε µία, µε περιορισµό του δικαιώµατος προτίµησης 

από τους παλαιούς µετόχους και διάθεση σε επιλεγµένο στελεχιακό δυναµικό της εταιρείας 

και συνεργάτες αυτής (ΦΕΚ 2052/16.3.2000, τ. ΑΕ και ΕΠΕ).  

Με την από 27 Ιουνίου 2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων : α) το 

µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µετατράπηκε σε Ευρώ, µε βάση την τιµή µετατροπής 1 Ευρώ σε 

340,750 ελληνικές δραχµές, όπως καθορίζεται στον µε αριθµό 1478/19.7.2001 Κανονισµό που 

εξέδωσε το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, καθώς επίσης µετατράπηκε και η ονοµαστική 
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αξία των µετοχών της εταιρείας από δραχµές σε Ευρώ ενώ β) αυξήθηκε  το µετοχικό κεφάλαιο 

µέσω αύξησης της ονοµαστικής αξίας του συνόλου των µετοχών της εταιρείας σε 0,45 Ευρώ, 

κατά το ποσό των ενός εκατοµµυρίου εξακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα 

δύο (1.643.562) ευρώ συνεπεία κεφαλαιοποίησης των ακολούθων αποθεµατικών: α) του 

συνόλου  της διαφοράς από αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων ποσού 472.286,94 Ευρώ, 

β) του συνόλου του αφορολογήτου αποθεµατικού του Ν. 1828/89 χρήσεων 1993 έως 1998, 

ποσού Ευρώ 1.063.194,36 και γ) µέρους του Εκτάκτου Αποθεµατικού ποσού Ευρώ 108.080,70 

(ΦΕΚ 7468/17.7.2002, τ. ΑΕ και ΕΠΕ ). 

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, το µετοχικό κεφάλαιο της 

Εταιρείας διαµορφώθηκε σε τέσσερα εκατοµµύρια επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες 

(4.725.000,00) Ευρώ συνολικά, διαιρούµενο σε δέκα εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες 

(10.500.000) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,45 Ευρώ η κάθε µια. Οι µετοχές 

αυτές διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών σε άυλη µορφή και µονάδα 

διαπραγµάτευσης τίτλους 10 µετοχών.  

Η διαχρονική εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας αποτυπώνεται στον επόµενο 

πίνακα: 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Ηµερ/νία 
Γενικής 
Συνέλευσης 

Αριθµός 
Φ.Ε.Κ 

Ποσό 
Αυξήσεως 

Αριθµός 
Μετοχών 

Ονοµαστική 
Αξία 

Σύνολο 
Μετοχικού 
Κεφαλαίου 

Τρόπος Αυξήσεως 

Σύσταση 6521/93 - 46.000 10.000 460.000.000 
∆ρχ. 

Ιδρυτικό Κεφάλαιο 

26/06/1995 
4327/95 

32.000.000 
∆ρχ. 

49.200 10.000 
492.000.000 

∆ρχ. 

23/06/1998 1847/98 
103.200.000  

∆ρχ. 
59.520 10.000 

595.200.000 
∆ρχ. 

24/07/1998 1184/99 
94.800.000 
∆ρχ. 

3.450.000 200 
690.000.000 

∆ρχ. 

(α) Καταβολή 
µετρητών – (β) 
Αφορολόγητα 
αποθεµατικά, 
κεφαλαιοποίηση 
υπόλοιπου κερδών 
και διαφορών 
αναπροσαρµογής 
περιουσιακών 
στοιχείων. 

4/08/1999 6628/99 - 6.900.000 100 690.000.000 Split 

1/03/2000 2052/00 
360.000.000 

∆ρχ. 
10.500.000 100 

1.050.000.000 
∆ρχ. 

(α) Καταβολή 
µετρητών   
(β) Σχηµατισµένη 
διαφορά υπέρ το 
άρτιο.  

27/06/2002 7468/02 
1.643.562,00 

Ευρώ 
10.500.000 0,45 € 

4.725.000,00  
Ευρώ 

Με κεφαλαιοποίηση 
Αφορολογήτων 
αποθεµατικών, 
µέρους έκτακτου 
αποθεµατικού και 
διαφορών αναπρο-
σαρµογής περιου-
σιακών στοιχείων. 
Μετατροπή σε € 

 
Περαιτέρω, σε σχέση µε το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, πρέπει να σηµειωθούν τα ακόλουθα 

πραγµατικά περιστατικά τα οποία συντρέχουν κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του παρόντος 

Ετησίου ∆ελτίου: 

1. ∆εν υπάρχει εγκεκριµένο, αλλά µη εκδοθέν κεφάλαιο, ούτε υφίσταται µέχρι σήµερα 

ουδεµία υποχρέωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, συνεπεία σχετικής 

απόφασης ή νοµοθετικών προβλέψεων. 
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2. ∆εν υπάρχουν µερίδια τα οποία να αντιπροσωπεύουν κεφάλαια. 

3. ∆εν υφίστανται µετατρέψιµες ή ανταλλάξιµες ή παραστατικές δικαιώµατος προς κτήση 

οµολογίες (Warrants). 

4. ∆εν προβλέπονται εκ του Καταστατικού της Εταιρείας ιδιαίτεροι όροι µεταβολής του 

Μετοχικού Κεφαλαίου, πέραν του ελαχίστου υποχρεωτικού περιεχοµένου που ορίζεται 

στον Κ.Ν. 2190/1920. 

5.2 Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ  

Η λογιστική αξία της µετοχής της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 διαµορφώνεται ως εξής: 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 

 2004 2003 2002 

Αριθµός Μετοχών 10.500.000 10.500.000 10.500.000 

Ονοµαστική Αξία 0,45 € 0,45 € 0,45 € 

Μετοχικό Κεφάλαιο 4.725.000,00 € 4.725.000,00 € 4.725.000,00 € 

Αποθεµατικά και λοιποί 
λογαριασµοί  

14.899.039,67 € 13.861.773,67€ 9.803.743,32 € 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 19.624.039,67 € 18.586.772,67€ 14.528.743,72 € 

Λογιστική αξία Μετοχών 1,87 € 1,77 € 1,38 € 

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας για την περίοδο 2004 ανήλθαν σε 1.611.988,92 €. Ο φόρος 

εισοδήµατος που αναλογεί στην ανωτέρω περίοδο είναι 508.884,73 €. Tα µερίσµατα ανέρχονται 

σε 735.000 €. Οι λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι της χρήσεως 2004 

είναι 157.915,40 €. 

5.3 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

Με βάση τα στοιχεία του µετοχολογίου, που παρέχονται στην Εταιρεία από τις υπηρεσίες του 

Κεντρικού Αποθετηρίου Αθηνών, στις 10.05.2005 ο συνολικός αριθµός των µετόχων της 

Εταιρείας ξεπερνά τις 5.200. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχει η Εταιρεία στην διάθεση της, ως 

µεγαλύτεροι µέτοχοι της την 10.05.2005 εµφανίζονται οι εξής:   

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΜΕΤΟΧΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ % 

Κωστοπούλου Βασιλική 1.341.450 12,78% 

Κωστοπούλου Αθηνά 1.323.815 12,61% 

∆ελένδας Σπυρίδων 1.170.979 11,16% 

Μπρούτζος Εµµανουήλ 763.550 7,27% 

Κωστόπουλος ∆ηµήτριος 752.555 7,17% 

Γκιωνάκης Κωνσταντίνος 481.220 4,58% 

Γκιωνάκης Γεώργιος 487.010 4,64% 

Αντωνίου ∆ηµήτριος 248.033 2,36% 

Γκιωνάκη-∆ουµάνη Αναστασία 200.000 1,91% 

Γκιωνάκης Βασίλειος 129.420 1,23% 

Λοιποί Μέτοχοι (<1%) 1.369.668 34,29% 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 10.500.000 100% 
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Όσον αφορά στα λοιπά  µέλη του ∆.Σ. της Εταιρείας, οκ.  Ρούσσος Αντώνιος   είναι κάτοχος 

9.704 µετοχών, οι δε κ.κ. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος και (γ) Μπαρινταντωνάκης Εµµανουήλ 

δεν κατέχουν µετοχές της Εταιρείας  

5.4 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ  

Κάθε µετοχή της Εταιρείας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται 

από το Νόµο και το καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο όµως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο 

περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόµος. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται 

αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του Καταστατικού της Εταιρείας και των νοµίµων 

αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων. 

Το καταστατικό της Εταιρείας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετόχων. Οι 

µετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Μονάδα διαπραγµάτευσης στο Χ.Α. 

είναι ο τίτλος των δέκα (10) µετοχών. 

Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι 

µέτοχοι συµµετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρείας σύµφωνα µε το Νόµο και τις 

διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή 

παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου. 

Οι µέτοχοι ενασκούν τα δικαιώµατα τους σε σχέση µε τη διοίκηση της Εταιρείας µόνο µέσω των 

Γενικών Συνελεύσεων. 

Οι µέτοχοι έχουν προνόµιο προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της 

Εταιρείας, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε το  

άρθρο 13, παράγραφο 5 του Κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920. 

Οι δανειστές του µετόχου και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι του σε καµία περίπτωση δεν 

µπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή 

των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναµιχθούν 

οπωσδήποτε στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της. 

Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόµιµη κατοικία την έδρα της 

Εταιρείας ως προς τις σχέσεις του µε αυτή και υπόκειται στην Ελληνική Νοµοθεσία. Κάθε διαφορά 

µεταξύ της Εταιρείας αφενός και των µετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου, υπάγεται στην 

αποκλειστική αρµοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται µόνον ενώπιον των 

δικαστηρίων της έδρας της. 

Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα µιας ψήφου. Συγκύριοι κοινών µετοχών, για να έχουν το 

δικαίωµα ψήφου, πρέπει να υποδείξουν εκπρόσωπο που θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική 

Συνέλευση, µέχρι δε τον καθορισµό αυτόν αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωµάτων τους. 

Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας είτε 

αυτοπροσώπως είτε µέσω πληρεξουσίου. Για να µετάσχει µέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει 

να  δεσµεύσει τις µετοχές του σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2396/1996, µέσω της Α.Ε. 

«Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.» ή µέσω των χειριστών του. Οι βεβαιώσεις δέσµευσης των 

µετοχών, καθώς και τα έγγραφα νοµιµοποίησης των αντιπροσώπων των µετόχων, πρέπει να 
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καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της 

Γενικής Συνέλευσης. 

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωµα: 

• Να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας το διορισµό ενός ή περισσοτέρων 

ελεγκτών για τον έλεγχο της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα άρθρα 40, 40ε του Ν.2190/1920. 

• Να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή εντός (30) ηµερών από την 

ηµέρα κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Οι αιτούντες 

µέτοχοι οφείλουν να αναγράφουν στην αίτηση τα θέµατα για τα οποία καλείται να 

αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. 

Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις 

ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των 

Ελεγκτών, καθώς και το Ετήσιο ∆ελτίο του Άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

5.5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρείας για την περίοδο 2000 – 2004 έχει ως εξής: 

∆ΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

ΧΡΗΣΗ 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

(ποσά σε Ευρώ) 
% ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ  
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ 

2000 677.916,36 68,9 

2001 840.000,00 95,3 

2002 630.000,00 64,0 

2003 210.000,00 39,2 

2004 735.000,00 77,8 

 
Σε συνέχεια της µερισµατικής πολιτικής που έχει ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια η Εταιρεία,  το 

∆.Σ. της Εταιρίας προσανατολίζεται, για τις επόµενες χρήσεις, στη διανοµή µερίσµατος που θα 

αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 40% επί των καθαρών κερδών της. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το µέρισµα για το έτος 2004 διαµορφώνεται στα 0,07€ ανά µετοχή, 

έναντι 0,02 € µερίσµατος για το έτος 2003 και 0,06 € µερίσµατος για το έτος 2002.  

Ειδικότερα για το έτος 2003,  το καταβαλλόµενο µέρισµα ανά µετοχή επηρεάστηκε λόγω της 

αναγκαίας δηµιουργίας ειδικού αποθεµατικού ύψους 514.476€ (0,048€ ανά µετοχή) 

προοριζόµενο για την κάλυψη της ίδιας συµµετοχής στο επιχορηγούµενο επιχειρησιακό 

πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης (συνολικού ύψους 1,5 εκ. Ευρώ).  

Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται στο µέτοχο µέσα σε δύο µήνες από την ηµεροµηνία της 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τρόπος και 

τόπος καταβολής γνωστοποιείται στους µετόχους από τον ηµερήσιο Τύπο. 

Τα µερίσµατα που δεν έχουν ζητηθεί για µια πενταετία αφότου κατέστησαν απαιτητά, 

παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 
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5.6 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

Σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία (Ν.2238/94, άρθρο 109), οι εταιρείες των οποίων οι 

µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών βαρύνονται µε φόρο ίσο µε τον συντελεστή 

φορολογίας των φορολογητέων κερδών των ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών, πριν από 

οποιαδήποτε διανοµή. 

Έτσι τα µερίσµατα διανέµονται από ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και 

εποµένως ο µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των µερισµάτων που 

εισπράττει. 

Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης των 

οικονοµικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας. 
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6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

Η πραγµατική κατάσταση της εταιρείας  είναι  ιδιαίτερα  ικανοποιητική  και  ανταποκρίνεται στην  

εµφανιζόµενη εικόνα του Ισολογισµού της κλειόµενης χρήσης 2004. Συνοπτική µεταβολή της 

οικονοµικής κατάστασης, των ίδιων κεφαλαίων και των αποτελεσµάτων χρήσης της εταιρείας 

κατά την τελευταία τριετία 2002 – 2004, και σχετικοί αριθµοδείκτες παρουσιάζονται στους 

παρακάτω πίνακες. 

6.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΠΟΣΑ  ΣΕ  ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ 
  31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

   Αναπόσβεστη αξία Παγίου Ενεργητικού   15.941,67 14.670,45 10.377,18 
Μείον   Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις        681,87 129,80 251,21 
Μείον   Προβλέψεις για αποζηµίωση Προσωπικού         13,64 2,7 3,23 
ΚΑΘΑΡΟ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  15.246,16 14.537,95 10.122,74 
           Αποθέµατα      2.055,99 1.289,98 765,97 
           Απαιτήσεις     4.545,03 3.171,91 3.213,73 
           ∆ιαθέσιµα     1.892,91 1.549,27 2.384,73 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     8.493,93 6.011,16 6.364,43 
Μείον   Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις     4.124,87 1.977,52 1.949,21 
Μείον   Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα           3,49 3,49 3,49 
ΚΑΘΑΡΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    4.365,57 4030,15 4.411,73 
           Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού         37,89 40,82 13,34 
Μείον   Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού         25,58 22,15 19,07 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ         12,31 18,67 -5,73 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ     19.624,04 18.586,77 14.528,74 

6.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΠΟΣΑ  ΣΕ  ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ 
 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 
                 Κύκλος Εργασιών 11.561,30 7.586,68 8.075,31 
Μείον         Κόστος Πωλήσεων 8.534,48 5.565,32 5.480,40 
                 ΜΙΚΤΑ ΚΕΡ∆Η 3.026,82 2.021,36 2.594,91 
                 Λοιπά Έσοδα  Εκµετάλλευσης 57,56      51,30 40,12 
Μείον         Έξοδα ∆ιοίκησης 995,74    855,20 839,07 
Μείον         Έξοδα Έρευνάς & Ανάπτυξης  225,28    130,94 122,00 
Μείον         Έξοδα ∆ιάθεσης 283,41     279,77 304,90 
Πλέον        Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα 0,50     26,77 -45,99 
                 ΟΛΙΚΑ ΚΕΡ∆Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1.579,45   833,52 1.415,05 
                 Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 104,03     88,36 100,06 
                 Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 37,31       0,02 51,85 
                 Μη Ενσωµατωµένες Αποσβέσεις 34,18     83,47 90,85 
                 ΚΕΡ∆Η ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ  (Α) 1.611,99   838,39 1.372,41 
Μείον         Φόρος Εισοδήµατος 508,88  303,26 387,52 
Μείον         Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο  
           λειτουργικό κόστος φόροι 157,92 0,00 0,00 

                 ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ∆ΙΑΘΕΣΗ 945,19 535,13  984,89 
Πλέον        Αποσβέσεις  Χρήσεως 1.315,87      1.053,90 1.261,91 
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (Α+Β) 2.927,86    1.892,29 2.634,32 
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6.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΣΑ  ΣΕ  ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ 

 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

Κεφάλαια  4.725,00 4.725,00 4.725,00 

∆ιαφορές Αναπροσαρµογής 4.843,63 3.909,80 176,91 

Αποθεµατικά 10.054,09 9.928,80 9.377,80 

Υπόλοιπο εις νέο 1,32 23,40 249,03 

ΣΥΝΟΛΟ 19.624,04 18.586,77 14.528,74 

6.4 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Με στόχο την παροχή αναλυτικής πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό, και όσον αφορά στην 

ποσοτικοποίηση όλων των παρατηρήσεων του ορκωτού ελεγκτή που περιλαµβάνονται στο 

πιστοποιητικό ελέγχου που συνοδεύει τις οικονοµικές λογιστικές καταστάσεις, ακολουθούν 

πίνακας επαναπροσδιορισµού (αναµορφώσεως)  των εταιρικών αποτελεσµάτων προ φόρων της 

περιόδου 1.1.2004 έως 31.12.2004 καθώς και των ιδίων κεφαλαίων της 31.12.2004, οι οποίοι 

προκύπτουν µετά από την ποσοτικοποίηση των Παρατηρήσεων 1, 2 και 3 του ορκωτού ελεγκτή, 

που περιλαµβάνονται στο πιστοποιητικό ελέγχου που συνοδεύει τον ισολογισµό της 31.12.2004. 

Στους πίνακες παρατίθενται και στοιχεία της αντίστοιχης αναµόρφωσης αποτελεσµάτων και 

κερδών των χρήσεων 2002 και 2003. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ 2002-2004 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 1.1.2004 – 
31.12.2004 

1.1.2003 – 
31.12.2003 

1.1.2002 – 
31.12.2002 

Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) 
προ φόρων  

 1.611,99  838,4  1.372,4 

Μείον : Πρόβλεψη αποζηµίωσης 
προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 

12,54  20,0  12,8  

Μείον: Πρόβλεψη επισφαλών 
απαιτήσεων 

50,00  -  -  

Μείον:  Ζηµία από διαφορά 
αποτίµησης συµµετοχών στις 
31/12/2002 (άρθρο 43 παρ.6 περ. 
δ΄ κ.ν. 2190/20)  

-  148,6  56,4  

Μείον Ζηµία από πώληση 
συµµετοχών 

-  26,7  -  

Μείον: Ζηµιά από υποτίµηση 
συµµετοχής (Mevapower) 

195,08 257,62 - 175,3 - 69,2 

Αναµορφωµένα αποτελέσµατα 
περιόδου βάση διατάξεων Κ.Ν. 
2190/1920                                   

 1.354,37  643,1  1.303,2 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ 2002-2004 
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 1.1.2004 –  
31.12.2004 

1.1.2003 – 
31.12.2003 

1.1.2002 – 
31.12.2002 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων       19.624,04  18.586,8  14.528,7 
Μείον : Πρόβλεψη 
αποζηµίωσης προσωπικού 
λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 

126,48  108,0  88,0  

Μείον: Πρόβλεψη επισφαλών 
απαιτήσεων 

50,00  0,00  0,00  

Μείον: Υποτίµηση συµµετοχής 
(Mevapower) 

195,08 371,56 0,00 108,0 996,5 1084,5 

Αναµορφωµένα ίδια 
κεφάλαια βάση διατάξεων 
Κ.Ν. 2190/1920                    

 19.252,48   18.748,8  13.444,2 

6.5 ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ 

 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ    

Ρευστότητα 1,56 2,38 2,87 
Άµεση  Ρευστότητα     0,47 0,80 1,23 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ    

∆ανειακά προς Ίδια Κεφάλαια 24,62 % 11,46% 15,28 % 
Κάλυψη παγίων 81,24 % 78,93% 71,43 % 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ    

Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεµάτων 6,91 7,38 11,50 
Ταχύτητα Κυκλοφορίας Παγίων 0,73 0,52 0,78 

Ταχύτητα Κυκλοφορίας Συνολικού Ενεργητικού 0,47 0,37 0,48 
Ταχύτητα Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων 0,57 0,41 0,56 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ    

Μικτό Κέρδος Εκµετάλλευσης 26,18 % 26,64 % 32,13 % 
Καθαρό Κέρδος Εκµετάλλευσης 13,66 % 10,99 % 17,52 % 
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων προ αποσβέσεων 14,92 % 10,18 % 18,13 % 
Αποδοτικότητα απασχολουµένων κεφαλαίων 6,88 % 4,54 % 8,40 % 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ    

Λειτουργικά έξοδα προς πωλήσεις 13,01 % 16,69 % 15,68 % 
∆ανειακή επιβάρυνση 2,39 % 1,22 % 2,55 % 
Ταχύτητα κάλυψης τόκων 72,96 % 35,96 41,63  

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ     

Κέρδη ανά Μετοχή 0,09 € 0,05 € 0,09 € 
Μέρισµα ανά Μετοχή 0,07 € 0,02 € 0,06 € 
Τρέχουσα Μερισµατική Απόδοση 4,02 % 0,85 % 2,65 % 
∆είκτης Τιµής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Ρ/Ε) 11,33 21,79 20,26 

 

Σηµείωση: Για τον υπολογισµό των Επενδυτικών Αριθµοδεικτών για όλες τις χρήσεις έχει 

υπολογισθεί η τιµή κλεισίµατος της µετοχής την 10/5/2005. 
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7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ - ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

Τα  δηµοσιευµένα ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας για το έτος χρήσεως 2004 

έχουν ως εξής: 

7.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΠΟΣΑ  ΣΕ  ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ 

  31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

  Αναπόσβεστη αξία Παγίου Ενεργητικού 15.405,10 13.979,24 8527,32 

ΠλέονΣυµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 328,77 517,25 128,20 

Μείον Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 681,66 129,60 246,08 

Μείον Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 0,00 2,70 3,23 

  ΚΑΘΑΡΟ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 15.052,21 14.382,18 8.406,21 

  Αποθέµατα  2.570,14 1.577,26 2.787,13 

  Απαιτήσεις 5.885,82 3.839,38 4.368,37 

  ∆ιαθέσιµα 2.143,93 1.710,21 2.443,50 

   ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10.599,89 7.126,85 9.599,00 

Μείον Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις  5.614,40 2.576,04 3.234,26 

Μείον Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα 17,13 97,62 101,26 

  ΚΑΘΑΡΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 4.956,36 4.453,19 6.263,48 

  Μεταβατικοί Λογ/σµοί Ενεργητικού 55,59 41,46 22,76 

Μείον Μεταβατικοί Λογ/σµοί Παθητικού 25,61 23,88 58,12 

 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 30,38 17,58 -35,36 

  ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 20.050,95 18.852,96 14.634,33 

 

7.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΠΟΣΑ  ΣΕ  ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ 

  31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

  Κύκλος Εργασιών 15.505,83 9.853,10 12.632,54 

Μείον Κόστος πωλήσεων 11.644,09 7.459,96 9.619,98 

  ΜΙΚΤΑ ΚΕΡ∆Η 3.861,74 2.393,14 3.012,56 

  Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης 56,27 59,05 15,88 

Μείον Έξοδα ∆ιοίκησης 1.204,99 1.070,48 1.179,71 

Μείον Έξοδα Έρευνας & ανάπτυξης 225,28 130,93 122,00 

Μείον Έξοδα ∆ιάθεσης 359,58 329,29 478,65 

Μείον 
Ζηµιές από συµµετοχές σε συνδεδεµένες 
επ/σεις 

195,08 138,33 0,00 

Μείον Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 8,04 -0,38 1,00 

  ΟΛΙΚΑ ΚΕΡ∆Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1925,03 783,54 1.247,08 
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  Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 106,68 99,83 161,08 

Μείον Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 38,56 0,08 56,77 

Μείον Μη Ενσωµατ. Αποσβέσεις 34,19 83,47 90,85 

  ΚΕΡ∆Η ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (Α) 1.958,97 779,82 1.260,54 

Μείον Φόρος Εισοδήµατος  695,14 343,26 387,52 

Μείον ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 71,75 0,00 0,00 

Μείον Μη ενσωµατ. στο λειτουργικό κόστος φόροι 157,92 0,00 0,00 

Μείον Αναλογία µετοχών µειοψηφίας 172,82 32,15 -42,80 

  ΚΕΡ∆Η ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ 861,34 424,41 915,82 

Πλέον Αποσβέσεις χρήσεως (Β) 1.350,02 1.078,72 1.291,63 

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (Α+Β) 3.308,99 1.878,54 2.552,17 

 

7.3 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα ανά µετοχή µετά από φόρους και την αναλογία µετοχών 

µειοψηφίας για τις χρήσεις 2002- 2004  διαµορφώθηκαν ως εξής: 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

2002-2004 

 2004 2003 2002 

Κέρδη µετά από φόρους και την αναλογία µετοχών 

µειοψηφίας 
861.341,13 424.406,05 915.817,40 

Αριθµός µετοχών 10.500.000 10.500.000 10.500.000 

Κέρδη ανά µετοχή µετά από φόρους και την 

αναλογία µετοχών µειοψηφίας 
0,08 0,04 0,08 

7.4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ  

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ  

 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 
Κεφάλαια 4.725,00 4.725,00 4.725,00 
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο  7.626,12 7.626,12 7.626,12 

∆ιαφορές Αναπροσαρµογής 5.824,90 4.891,08 176,91 
Αποθεµατικά 2.455,47 2.321,64 1.771,01 
Υπόλοιπο  εις Νέο  -164,24 - 121,76 259,15 
Προσαρµογές ενοποίησης  -416,30 - 589,12 76,14 

 ΣΥΝΟΛΟ  20.050,95 18.852,96 14.634,33 
 

Στην ενοποίηση περιλαµβάνονται οι εταιρείες MEVACO Βορείου Ελλάδας, Mevatanco Electronics, 

και Mevapower AE, στις οποίες  η MEVACO AE συµµετέχει µε ποσοστό 67%, 51% και 35,09% 

αντίστοιχα. Οι δυο πρώτες θυγατρικές εταιρίες περιλαµβάνονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό µε 

την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης. Η εταιρεία Mevapower AE  έχει ενοποιηθεί µε την µέθοδο 

της καθαρής θέσης. 
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7.5 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Με στόχο την παροχή αναλυτικής πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό, και όσον αφορά στην 

ποσοτικοποίηση όλων των παρατηρήσεων του ορκωτού ελεγκτή που περιλαµβάνονται στο 

πιστοποιητικό ελέγχου που συνοδεύει τις ενοποιηµένες οικονοµικές λογιστικές καταστάσεις, 

ακολουθεί πίνακας επαναπροσδιορισµού των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων προ φόρων της 

περιόδου 1.1.2004 έως 31.12.2004 καθώς και των ενοποιηµένων ιδίων κεφαλαίων της 

31.12.2004, ο οποίος προκύπτει µετά από την ποσοτικοποίηση των Παρατηρήσεων 1 και 2 του 

ορκωτού ελεγκτή που περιλαµβάνονται στο πιστοποιητικό ελέγχου που συνοδεύει τον 

ενοποιηµένο ισολογισµό της 31.12.2004: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ 2002-2004 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
 1.1.2004 – 

31.12.2004 
1.1.2003 – 
31.12.2003 

1.1.2002 – 
31.12.2002 

Καθαρά αποτελέσµατα 
(κέρδη) προ φόρων  

 2.050,95  779,8  1.260,5 

Μείον : Πρόβλεψη αποζηµίωσης 
προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία 

16,00  23,0  16,9  

Μείον: Πρόβλεψη επισφαλών 
απαιτήσεων 

50,00  0,0  20,0  

Μείον: Ζηµία από πώληση 
συµµετοχών 

0,00 66,00 26,0 49,0 0,0 36,9 

Αναµορφωµένα αποτελέσµατα 
περιόδου βάση διατάξεων 
Κ.Ν. 2190/1920                         

 1.892,97  730,8  1.223,6 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ 2002-2004 
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 1.1.2004 – 
31.12.2004 

1.1.2003 – 
31.12.2003 

1.1.2002 – 
31.12.2002 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων               20.050,95  18.853,0  14.634,3 
Μείον : Πρόβλεψη αποζηµίωσης 
προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία 

134,00  112,00  93,20  

Μείον: Πρόβλεψη επισφαλών 
απαιτήσεων 

70,00 204,00 21,00 133,0 20,00 113,20 

Αναµορφωµένα ίδια 
κεφάλαια βάση διατάξεων 
Κ.Ν. 2190/1920                          

 19.846,95  18.720,0  14.521,1 

 
Τα αναµορφωµένα αποτελέσµατα ανά µετοχή για τις χρήσεις 2002 - 2004 διαµορφώθηκαν ως 

εξής: 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

2002-2004 

 2004 2003 2002 
Αναµορφωµένα αποτελέσµατα περιόδου βάση 
διατάξεων Κ.Ν. 2190/1920  προ φόρων                       

1.892,97 730,8 1.223,6 

Αριθµός µετοχών 10.500.000 10.500.000 10.500.000 

Κέρδη ανά µετοχή βάση αναµορφωµένων 
αποτελεσµάτων 0,18 0,07 0,12 
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8. ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

8.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συµµετοχές της Εταιρείας στο µετοχικό κεφάλαιο 

άλλων επιχειρήσεων την 31η ∆εκεµβρίου 2004 : 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε∆ΡΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) 

31.12.2004 

MEVACO Βορείου Ελλάδος ∆ήµος Εχεδώρου, Θεσσαλονίκη 67,00% 329.932,45 

MEVATANCO Electronics Ασπρόπυργος Αττικής 51,00% 30.600,00 

MEVAPOWER Κηφισιά, Αττικής 35,09% 512.943,09 

ΣΥΝΟΛΟ   873.475,54 

8.2  MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  Α.Ε. 

Η εταιρεία µε την επωνυµία «MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ  Α.Ε.» ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Ιούλιο του 1998, µε την αρχική επωνυµία 

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και µε το 

διακριτικό τίτλο «Ε.Σ.Σ.Η.Ε Α.Ε», κατόπιν δε της εξαγοράς της από την MEVACO A.ΒΕ.Ε 

µετονοµάστηκε σε «MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  Α.Ε.» µε την από υπ’ αριθµόν 17/9029/11-7-

01 απόφαση του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης. Είναι εγγεγραµµένη στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών 

µε αριθµό 40922/62/Β/98/0157, η δε αρχική διάρκειά της έχει οριστεί σε εβδοµήντα (70) έτη. 

Έδρα είχε τον ∆ήµο Εχεδώρου Θεσσαλονίκης, µε γραφεία επί του 2ου χιλ. της Συµµαχικής Οδού 

Ωραιοκάστρου – Θεσσαλονίκης. Από 11 Φεβρουαρίου 2005 σύµφωνα µε την από 11.2.2005 

απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ 

αριθµό πρωτ. 17/1536/22.2.2005 Απόφαση του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης έχει έδρα το ∆ήµο 

Καλλιθέας του Νοµού Θεσσαλονίκης, µε γραφεία επί του 12ου  χιλ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – 

Κιλκίς. 

Σκοπός της εταιρείας είναι: 

1. Η κατασκευή, αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή και εν γένει εµπορία και διάθεση στην ηµεδαπή και 

την αλλοδαπή ηλεκτρικών, ηλιακών θερµοσιφώνων και συστηµάτων ηλιακής ενέργειας και 

συναφών και παρεµφερών ειδών.  

2. Η σύντµηση, επισκευή και εγκατάσταση των ανωτέρω συστηµάτων. 

3. Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή και εν γένει εµπορία και διάθεση στην ηµεδαπή και την 

αλλοδαπή πάσης φύσεως µεταλλικών και µηχανουργικών ειδών και εν γένει 

ηλεκτροµηχανολογικών συσκευών και εξαρτηµάτων αυτών.  

4. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα διαφόρων οίκων του εσωτερικού/ εξωτερικού σε σχέση µε 

τα ανωτέρω προϊόντα 

5. Η έρευνα, ανάπτυξη, µελέτη και εκτέλεση πάσης φύσεως εργασίας (µηχανουργικής ή µη) για 

την αναβάθµιση και εξέλιξη των ως άνω προϊόντων. 

Το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήµερα στο ποσό των 300.000 ευρώ ολοσχερώς 

καταβεβληµένο, διαιρούµενο σε 100.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 3 ευρώ 

η κάθε µία. 
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Στο µετοχικό κεφάλαιο της  «MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  Α.Ε.», στο οποίο η MEVACO 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ A.Β.Ε.E. µετέχει µε ποσοστό 67%, συµµετέχουν οι ακόλουθοι µέτοχοι: 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ MEVACO Β. ΕΛΛΑ∆ΟΣ  

Ονοµατεπώνυµο                     Αρ. µετοχών 

Ιορδάνης Κιουπελής 28.000 

Εµµανουήλ Κιουπελής 2.500 

Βένος Κιουπελής 2.500 

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ A.B.E.E 67.000 

Σύνολο: 100.000 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους: 

• ∆ηµήτριο Κωστόπουλο του Αλεξίου, κάτοικο Πεύκης Αττικής, οδός Ρήγα Φεραίου 8, Πρόεδρο 

του ∆.Σ., 

• Σπυρίδωνα ∆ελένδα του Νικολάου, κάτοικο Παπάγου Αττικής, οδός Βλαχάβα 37, 

Αντιπρόεδρο του ∆.Σ., 

• Ιορδάνη Κιουπελή του Εµµανουήλ, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Ολυµπιάδος 117, 

∆ιευθύνοντα  Σύµβουλο, 

• Αντώνιο Ρούσσο του Αντωνίου, κάτοικο Άνω Πεύκης Αττικής, οδό Μάρκου Μπότσαρη 30, 

Μέλος, 

• Βένο Κιουπελή του Ιορδάνη, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Ολυµπιάδος 117 , Μέλος. 

Τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Mevaco Βορείου Ελλάδος ΑΕ για τις οικονοµικές χρήσεις 2002-

2004 έχουν ως εξής: 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

 2004 2003 2002 
Κύκλος εργασιών 1.912.146,56 1.235.400,51 1.016.638,14 
Κέρδη προ φόρων 10.080,22 - 17.995,80 - 69.406,97 

Κέρδη µετά από φόρους 10.080,22  -     - 

 
Η µητρική Εταιρεία δεν έχει εισπράξει µερίσµατα από την Mevaco Βορείου Ελλάδος στην διάρκεια 

της τελευταίας χρήσεως. 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας διαµορφώθηκαν ως εξής (ποσά σε ευρώ): 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ MEVACO Β. ΕΛΛΑ∆ΟΣ  
(31.12.2004) 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 300.000,00

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 228.246,52

Τακτικό αποθεµατικό 2.793,62

Ειδικό αποθεµατικό 4.429,22

Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων 19.275,72

Υπόλοιπο ζηµιών εις νέο -52.228,37

Σύνολο 502.516,71

 

 



MEVACO Μεταλλουργική                                                        Ετήσιο ∆ελτίο 2004 

Οι απαιτήσεις της µητρικής Εταιρείας από την Mevaco Βορείου Ελλάδος ανέρχονται στο ποσό των 

52.289,89 Ευρώ, ενώ δεν υπάρχουν υποχρεώσεις τα µητρικής Εταιρείας προς την Mevaco 

Βορείου Ελλάδος.  

Η αξία κτήσης της εταιρείας είναι 813.438,00 Ευρώ, και η λογιστική της αξία, όπως εµφανίζεται 

στον ισολογισµό της µητρικής εταιρείας την 31/12/2004, είναι 329.932,45 Ευρώ.  

Η εταιρεία είχε µισθώσει χώρους συνολικού εµβαδού 2.200 τ.µ που βρίσκονταν επί του 2ου χλµ. 

Συµµετοχικής οδού Ωραιοκάστρου – Θεσσαλονίκης και εντός του 2005 ολοκληρώθηκε η 

διαδικασία µετεγκατάστασης της σε µεγαλύτερης έκτασης βιοµηχανοστάσιο. Για τον λόγο αυτό, 

απο την 1η Ιουνίου 2004, έχει µισθώσει επί του 12ου χλµ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης- 

Κιλκίς βιοµηχανοστάσιο εµβαδού 5.000 τ.µ. επίσης και µέρος του ακάλυπτου χώρου του 

οικοπέδου συνολικού εµβαδού 10.536 τ.µ. εντός του οποίου βρίσκεται το ανωτέρω 

Βιοµηχανοστάσιο καθώς και το ½ της χρήσης των γραφείων του πρώτου ορόφου και το ½ της 

χρήσης των τουαλετών και αποδυτηρίων του ισογείου της εκµισθώτριας εταιρείας. Η διάρκεια της 

µίσθωσης ορίσθηκε εξαετής µε έναρξη την 1η Ιανουαρίου 2005 και λήξη την 31η ∆εκεµβρίου 

2010. Ειδικά για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2004 έως 31 ∆εκεµβρίου 2004 είχε εκµισθώσει µέρος 

του ανωτέρω περιγραφόµενου χώρου 1.800 τ.µ., το οποίο αποτελεί τµήµα του όλου 

εκµισθωµένου χώρου των 5.000 τ.µ., για να µπορέσει η εταιρεία να προχωρήσει οµαλά σε όλες 

τις διαδικασίες µεταφοράς της έδρας της.  

Η εταιρεία µέσα στην χρήση 2004 απασχόλησε κατά µέσο όρο είκοσι (28) άτοµα.  

8.3 MEVATANCO ELECTRONICS A.E. 

Η εταιρεία 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 .  

Σκοπός της εταιρείας είναι: 

1. Η µελέτη, κατασκευή, συναρµολόγηση και οποιαδήποτε εν γένει επεξεργασία, αγορά, 

εισαγωγή, εξαγωγή και εν γένει εµπορία και διάθεση τόσο στην ηµεδαπή, όσο και στην 

αλλοδαπή ηλεκτρονικών πινάκων µεταβλητών µηνυµάτων, ηλεκτρονικού και λοιπού 

εξοπλισµού αθλητικών χώρων καθώς και λοιπών ηλεκτρονικών συσκευών, οργάνων, 

ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτών. 

2. Η µελέτη, κατασκευή, συναρµολόγηση και οποιαδήποτε εν γένει επεξεργασία, αγορά, 

εισαγωγή, εξαγωγή και εν γένει εµπορία και διάθεση τόσο στην ηµεδαπή , όσο και στην 

αλλοδαπή µηχανικών, µηχανολογικών, ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικών ειδών και 

κατασκευών καθώς και ενεργειακού εξοπλισµού. 

3. Η εν γένει εµπορία και διάθεση πάσης φύσεως µεταλλικών – µηχανουργικών και 

ηλεκτροµηχανικών ειδών, συσκευών, εξαρτηµάτων και ανταλλακτικών αυτών. 

4. Η έρευνα , ανάπτυξη, µελέτη και εκτέλεση πάσης φύσεως εργασίας (µηχανουργικής ή µη) δια 

την αναβάθµιση και περαιτέρω εξέλιξη των εµπορευοµένων ως άνω προϊόντων. 

5. Η επισκευή και συντήρηση των ανωτέρω προϊόντων – ειδών εµπορίας. 

6. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα διαφόρων οίκων του εσωτερικού ή και εξωτερικού σε σχέση 

µε τα ανωτέρω προϊόντα / αντικείµενα εµπορίας. 

7. Η µελέτη και εκτέλεση τεχνικών έργων. 
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8. Η σύµπραξη µε τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, υπό µορφή Κοινοπραξίας για την εκτέλεση 

τεχνικών έργων. 

9. Η ανάληψη, εκτέλεση και επίβλεψη έργων του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆, Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, δηµοσίων επιχειρήσεων και άλλων Οργανισµών δηµοσίου ενδιαφέροντος µε 

τις προϋποθέσεις τις καθοριζόµενες από τις σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας περί δηµοσίων 

έργων και σύµφωνα µε το οριζόµενο στις ανωτέρω παραγράφους πλαίσιο. 

10. Η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών ,η οργάνωση και η διοίκηση µονάδων συναφούς ή και 

οµοειδούς µε τα ανωτέρω αντικείµενα για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

 

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. 

Στο µετοχικό κεφάλαιο της «MEVATANCO ELECTRONICS», στο οποίο η MEVACO 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ A.Β.Ε.E. µετέχει µε ποσοστό 51,00%, συµµετέχουν οι ακόλουθοι µέτοχοι: 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ MEVATANCO ELECTRONICS  

Ονοµατεπώνυµο                     Αρ. µετοχών 

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ A.B.E.E 30.600 

TANCO AΤΕΒΕ 29.400 

Σύνολο: 100.000 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους: 

• Κωστόπουλο ∆ηµήτριο του Αλεξίου, κάτοικο Πεύκης Αττικής, οδός Ρήγα Φεραίου αρ.8, 

Πρόεδρο ∆.Σ. 

• ∆ελένδα Σπυρίδωνα του Νικολάου, κάτοικο Παπάγου Αττικής, οδός Βλαχάβα αρ. 37, 

Αντιπρόεδρο ∆.Σ. 

• Ζενέτο Νικόλαο του Θεοδώρου, κάτοικο Πετρούπολης Αττικής, οδός Αθ. ∆ιάκου αρ. 81, 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο 

• Ρούσσο Αντώνιο του Αντωνίου, κάτοικο Άνω Πεύκης Αττικής, οδός Μάρκου Μπότσαρη αρ. 

30, Μέλος ∆.Σ. 

• Παπούλια Αναστάσιο του Πολυνίκη, κάτοικο Ιλίου Αττικής, οδός Ευαγγελιστρίας αρ. 47, 

Μέλος ∆.Σ. 

Τα οικονοµικά αποτελέσµατα της MEVATANCO ΑΕ από την ίδρυση της (2002) µέχρι σήµερα 

έχουν ως εξής: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MEVATANCO ΑΕ 

 2004 2002-2003 * 

Κύκλος εργασιών 2.245.535,49 1.130.651,32 

Κέρδη προ φόρων 532.163,99 114.283,76 

Κέρδη µετά από φόρους 345.906,59 74.204,44 

* Τα στοιχεία αφορούν υπερδωδεκάµηνη χρήση (4/9/2002-31/12/2003). 

Η µητρική Εταιρεία δεν έχει εισπράξει µερίσµατα από την MEVATANCO ΑΕ στην διάρκεια της 

τελευταίας χρήσεως. 
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Στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας διαµορφώθηκαν ως εξής (ποσά σε ευρώ): 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ MEVATANCO ELECTRONICS  
(31.12.2004) 

Μετοχικό Κεφάλαιο 60.000,00

Τακτικό Αποθεµατικό 20.000,00

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 400.191,03

Σύνολο 480.191,03
 
∆εν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις της µητρικής Εταιρείας από και προς την Mevatanco 

Electronics AE. 

Η αξία κτήσης της εταιρείας, όπως εµφανίζεται στον ισολογισµό της µητρικής εταιρείας την 31η 

∆εκεµβρίου 2004 και η λογιστική της αξία, όπως εµφανίζεται στον ισολογισµό της µητρικής 

εταιρείας την 31/12/2004, είναι 30.600,00 ευρώ.  

Η εταιρεία µε βάση το από 5 Σεπτεµβρίου 2002 υπογραφέν ιδιωτικό συµφωνητικό έχει µισθώσει 

από την µητρική εταιρεία του Οµίλου έναν ενιαίο χώρο επιφανείας 18 τετραγωνικών µέτρων που 

ευρίσκεται στην βορειοανατολική πλευρά του πρώτου ορόφου του νεότευκτου κτιρίου της 

µητρικής εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής και στην θέση Πράρι-Μουστάκι. Με βάση τη 

σύµβαση αυτή, η διάρκεια της µίσθωσης ορίσθηκε σε τρία (3) έτη.  

H Mevatanco δεν διαθέτει δικό της προσωπικό. 

8.4 ΜEVAPOWER ΑΕ 

Η εταιρεία µε την επωνυµία «MEVAPOWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVAPOWER Α.Ε.» ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2001 

από µετατροπή της οµόρρυθµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆Η Ο.Ε» και τον 

διακριτικό τίτλο «RS POWER». Είναι εγγεγραµµένη στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό 

48933/ 01AΤ/Β/01/147/03, η δε αρχική διάρκειά της έχει οριστεί σε πενήντα (50) έτη. Έδρα έχει 

τον ∆ήµο Κηφισίας Αττικής, (15ο χλµ της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαµίας) σύµφωνα µε την υπ’ 

αριθµό πρωτ. 1661/25.2.2003 Απόφαση της Νοµαρχίας Αθηνών /Τοµέας Νότιας Αθήνας.  

Σκοπός της εταιρείας είναι:  
1. Η αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή και εν γένει εµπορία και διάθεση στην ηµεδαπή και την 

αλλοδαπή ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων πάσης φύσεως οχηµάτων.  
2. Η αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή και εν γένει εµπορία και διάθεση τόσο στην ηµεδαπή όσο και 

στην αλλοδαπή πάσης φύσεως οχηµάτων 
3. Η συναρµολόγηση και οι ηλεκτρολογικές κατασκευές πάσης φύσεως οχηµάτων και 

αυτοκινήτων.  
4. Η εµπορία πάσης φύσεως µεταλλικών, µηχανουργικών και ηλεκτροµηχανικών ειδών, 

συσκευών, εξαρτηµάτων και ανταλλακτικών αυτών. 
5. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα διαφόρων οίκων του εσωτερικού/ εξωτερικού σε σχέση µε 

τα ανωτέρω αντικείµενα εµπορίας 

6. Η έρευνα, ανάπτυξη, µελέτη και εκτέλεση πάσης φύσεως εργασίας (µηχανουργικής η µη) για 

την αναβάθµιση και περαιτέρω εξέλιξη των εµπορευόµενων ως άνω προϊόντων. 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σύµφωνα µε την υπ’ αριθµό πρωτ. 1661/25.2.2003 Απόφαση 

της Νοµαρχίας Αθηνών /Τοµέας Νότιας Αθήνας, ανέρχεται στο ποσό των 599.038,50 ευρώ 

ολοσχερώς καταβεβληµένο, διαιρούµενο σε 204.450 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής 

αξίας 2,93 ευρώ η κάθε µία. 

 



MEVACO Μεταλλουργική                                                        Ετήσιο ∆ελτίο 2004 

Στο µετοχικό κεφάλαιο της «MEVAPOWER Α.Ε.» το ποσοστό συµµετοχής της MEVACO 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004 ανερχόταν σε 35,09%, συµµετείχαν δε 

οι ακόλουθοι µέτοχοι: 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ MEVAPOWER  

 Ονοµατεπώνυµο        Αρ. Μετοχών 

1.  MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ  Α.Β.Ε.Ε 71.750 
2.  Νικόλαος Οικονοµίδης 67.700 
3. Κλεάνθης Οικονοµίδης 65.000 
 ΣΥΝΟΛΟ 204.450 

 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας όπως αυτό εξελέγη σύµφωνα µε την από 22.3.2005 
απόφαση της Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης των µετόχων αποτελείται από τους : 

1. Νικόλαο Οικονοµίδη, κάτοικο Ηλιουπόλεως Αττικής, οδός Πλουτάρχου αριθµό 6, Πρόεδρο 
του ∆Σ και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο,  

2. Ειρήνη Οικονοµίδη του Ιωάννη, κάτοικο Ηλιουπόλεως Αττικής, οδός Πλουτάρχου αριθµό 
6, Αντιπρόεδρο του ∆.Σ.  

3. Χαράλαµπο Οικονοµίδη του Ιωάννη, κάτοικο Πειραιά, οδός Τσακάλωφ 23-25, Μέλος  του 
∆.Σ. 

  
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας διαµορφώθηκαν ως εξής (ποσά σε ευρώ): 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ MEVAPOWER 
(31.12.2004) 

Μετοχικό Κεφάλαιο 599.038,50

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 1.165. 774,41

Τακτικό αποθεµατικό 3.971,14

Υπόλοιπο ζηµιών εις νέο -158.917,94

Σύνολο 1.609.866,11

 

Οι απαιτήσεις της µητρικής Εταιρείας από την MEVAPOWER AE ανέρχονται στο ποσό των 

1.176,71, Ευρώ, ενώ δεν υπάρχουν απαιτήσεις της MEVAPOWER AE από την µητρική Εταιρεία. 

Η αξία κτήσης της εταιρείας είναι 1.010.342,63 ευρώ, και η εσωτερική λογιστική αξία της όπως 

εµφανίζεται στον ισολογισµό της µητρικής εταιρείας την 31η ∆εκεµβρίου 2004, είναι 512.943,09 

ευρώ. Σύµφωνα µε την παρατήρηση 3 του Πιστοποιητικού Ελέγχου της εταιρείας του Ορκωτού 

Ελεγκτή και όπως αυτή απεικονίζεται στον αντίστοιχο πίνακα επαναπροσδιορισµού των 

αποτελεσµάτων της Εταιρείας (Κεφάλαιο 7.5), η εσωτερική λογιστική αξία θα έπρεπε να ήταν 

µειωµένη κατά 195 χιλιάδες Ευρώ 

Η εταιρεία έχει µισθώσει µε βάση το από 5 ∆εκεµβρίου 2002 Ιδιωτικό Συµφωνητικό από  τους 

∆ηµήτριο και Παναγιώτη ∆ηµητριάδη τον ισόγειο και τον υπόγειο όροφο , ενός ακινήτου που 

βρίσκεται στην Κάτω Κηφισιά Αττικής, στο 15ο χιλιόµετρο Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαµίας 

(επιφάνειας 467 τ.µ. ο κάθε χώρος).Με βάση την σύµβαση αυτή η µίσθωση είναι τριετής και 

λήγει την 31.12.2005. Επίσης η εταιρεία έχει µισθώσει µε το από 1 Οκτωβρίου 1998 ιδιωτικό 

συµφωνητικό, από τον κ. Γεώργιο Τσουµπλέκα το υπόγειο ενός ακινήτου που ευρίσκεται στον 

Άγιο ∆ηµήτριο Αττικής επί της οδού Αγίου Αθανασίου αρ. 34 , που αποτελείται από έναν ενιαίο 

χώρο επιφανείας  80 τ.µ. Ο εν λόγω χώρος χρησιµοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος και η 

διάρκεια της προκειµένης µισθώσεως λήγει την 30  Οκτωβρίου 2000. Με βάση δε τον ισχύοντα  
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νόµο  σχετικά µε  τις επαγγελµατικές µισθώσεις η ελάχιστη διάρκεια της µίσθωσης αυτής είναι 

δωδεκαετής. Επίσης η εταιρεία µε βάση το από 1 Μαρτίου 2004 υπογραφέν ιδιωτικό 

συµφωνητικό έχει µισθώσει από την µητρική εταιρεία του Οµίλου έναν ακάλυπτο χώρο 

επιφανείας 220 τετραγωνικών µέτρων που ευρίσκεται στο νοτιοδυτικό τµήµα της µητρικής 

εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής και στην θέση Πράρι - Μουστάκι, προκειµένου να 

χρησιµοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος. Με βάση την αρχική σύµβαση, η διάρκεια της µίσθωσης 

ορίσθηκε σε τρία (3) έτη . 

Η εταιρεία µέσα στην χρήση 2004 απασχόλησε κατά µέσο όρο δέκα (10)  άτοµα.  

Σηµαντική σηµείωση:  

Η Mevaco µεταβίβασε στις 9 Ιουνίου 2005 το σύνολο της συµµετοχής της (35,09%) στην 

Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «MEVAPOWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», και διακριτικό τίτλο «MEVAPOWER A.E». Ειδικότερα επωλήθησαν 

71.750 κοινές ονοµαστικές µετοχές, αντί συνολικού τιµήµατος 210.227,50 Ευρώ. Η µεταβίβαση 

αυτή κρίθηκε ως απολύτως αναγκαία και έλαβε χώρα στο πλαίσιο της προσπάθειας 

αναδιάρθρωσης του στρατηγικού σχεδιασµού της Εταιρείας και της γενικότερης επενδυτικής 

πολιτικής στον τοµέα των συµµετοχών της Eταιρείας σε λοιπές επιχειρήσεις, την οποία έχει 

υιοθετήσει από τα τέλη του έτους 2003 και υλοποιεί µέχρι και σήµερα.  

Ένας από τους πρόσθετους λόγους για τους οποίους αποφασίσθηκε η ρευστοποίηση της 

συµµετοχής της Εταιρείας στην εν λόγω συγγενή της εταιρεία , ήταν ότι όπως διαπιστώθηκε και 

µάλιστα ιδίως κατά το τελευταίο χρονικό διάστηµα, η συγκεκριµένη δραστηριότητά της 

(συναρµολόγηση και εµπορία αυτοκινήτων) παρουσιάζει υψηλούς κινδύνους για την Εταιρεία, οι 

οποίοι ενισχύονται από την δυσκολία και σε πολλές περιπτώσεις αδυναµία ασκήσεως 

αποτελεσµατικού  ελέγχου και εποπτείας. 
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9. ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ 

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται η εξέλιξη της χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής 

καθώς και του συνολικού µηνιαίου όγκου συναλλαγών για την χρονική περίοδο 1.1.2004 έως 

30.4.2005, σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιεύονται στο Μηνιαίο Στατιστικό ∆ελτίο του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Οι αναφερόµενες τιµές κλεισίµατος είναι αυτές της τελευταίας 

συνεδρίασης κάθε µήνα 

 
ΤΙΜΕΣ 

ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 
€ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΑΞΙΑ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

€ 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ  
∆ΕΙΚΤΗ  

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 
ΓΕΝΙΚΟΥ  
∆ΕΙΚΤΗ 

 
 ΣΥΝΟΛΟ 

Ηµερήσιος 

Μ.Ο. 
 

Ιανουάριος 2,73 659.217 32.961 1.857.664 162,48 2.432,58 

Φεβρουάριος 2,59 288.685 16.981 748.671 154,65 2451,50 

Μάρτιος 3,10 935.154 42.507 5.101.140 146,97 2.370,65 

Απρίλιος 2,49 851.836 42.592 2.332.614 150,86 2.517,62 

Μάιος 2,44 279.592 13.980 677.296 142,61 2.423,72 

Ιούνιος 1,98 257.901 11.723 582.435 132,92 2.349,16 

Ιούλιος 1,86 251.382 11.426 464.375 134,35 2.319,30 

Αύγουστος 1,92 118.004 5.619 215,755 131,13 2.314,26 

Σεπτέµβριος 1,71 80.761 3.671 143.141 123,28 2.328,24 

Οκτώβριος 1,73 183.481 9.174 324.727 127,23 2.489,19 

Νοέµβριος 2,02 325.134 14.779 631.659 129,42 2.654,81 

∆εκέµβριος 1,92 559.561 24.329 1.087.651 132,69 2.786,18 

Ιανουάριος 1,98 346.242 17.312 633,570 143,03 2.919,93 

Φεβρουάριος 2,05 612.887 30.644 1.221.800 153,29 3.145,16 

Μάρτιος 1,73 147.973 7.398 259.121,71 143,57 2.854,91 

Απρίλιος 1,70 78.505 3.935 133.947,90 139,32 2.959,53 

Η αποκοπή του µερίσµατος της χρήσεως  2003 έγινε την 29.06.2004. 

Το σύνολο των κοινών ονοµαστικών µετοχών της Εταιρείας την περίοδο 1.1.2004 έως 

31.12.2004 ήταν 10.500.000 τεµάχια.  
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10. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14-11-

2000 ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 της υπ΄ αριθµ. 5/204/14-11-2000 Απόφασης της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς  

“κατά το χρονικό διάστηµα των 30 ηµερών από την λήξη της περιόδου στις οποίες αναφέρονται 

οι τριµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, σύµφωνα µε το Π.∆. 360/1985, ή κατά το 

τυχόν µικρότερο χρονικό διάστηµα έως την δηµοσίευση των καταστάσεων αυτών, καθώς και από 

την στιγµή που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο έρχεται 

στην κατοχή τους οποιαδήποτε εµπιστευτική πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του 

Π.∆. 53/1992, στα παρακάτω πρόσωπα επιτρέπεται να καταρτίζουν συναλλαγές µε αντικείµενο 

µετοχές της Εταιρείας ή παράγωγα προϊόντα επί µετοχών της Εταιρείας τα οποία είναι 

διαπραγµατεύσιµα στο Χρηµατιστήριο Παραγωγών Αθηνών, ή συνδεδεµένης µε αυτήν εταιρείας, 

µόνον εφόσον έχουν προηγουµένως προβεί σε σχετική γνωστοποίηση προς το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Εταιρείας και η γνωστοποίηση έχει δηµοσιευθεί στο Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών του 

Χ.Α.Α. την προηγούµενη τουλάχιστον ηµέρα από την ηµέρα της συναλλαγής.” 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα πρόσωπα τα οποία υπόκεινται στις παραπάνω 

διατάξεις την 30η Μαΐου 2005: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

Κωστόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆. Σ. / Πρόεδρος 

∆ελένδας Σπυρίδων Μέλος ∆. Σ. /∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Ρούσσος Αντώνιος Μέλος ∆. Σ. / ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών 

Κωστοπούλου Βασιλική Μέλος ∆. Σ./ Επικεφαλής Υπηρεσίας Ανακοινώσεων  
& Επικεφαλής Τµήµατος Εξυπηρέτησης Μέτοχων 

Μπρούτζος Εµµανουήλ Μέλος ∆. Σ. 

Μητρόπουλος Κωνσταντίνος Μέλος ∆. Σ. 

Μπαρινταντωνάκης Εµµανουήλ Μέλος ∆. Σ. 

Καραντώνη Ακριβή Προϊστάµενος Λογιστηρίου 

Μπακοδήµος Γεώργιος Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου 

Πάλλης Αθανάσιος Υπεύθυνος Επενδυτικών Σχέσεων 

Μακρής Σεραφείµ Ορκωτός Ελεγκτής 

Χρήστος Μενελάου Ορκωτός Ελεγκτής 
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11. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  

Η υγιής οικονοµική διάρθρωση, η σταθερή πορεία αύξησης του κύκλου εργασιών και των 

λειτουργικών κερδών, καθώς και οι συνεχείς επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναµικό, εξοπλισµό, 

οικοπεδικές και κτιριακές εγκαταστάσεις που διακρίνουν την Εταιρεία από την ίδρυση της 

επιτρέπουν στην εταιρία να βρίσκεται σε ιδιαίτερα θετική τροχιά. 

Για την τρέχουσα χρήση 2005 η Εταιρεία κινείται αναπτυξιακά τόσο στο εσωτερικό, µε έµφαση 

στα ειδικά εταιρικά χαρακτηριστικά που διαθέτει σε συνδυασµό µε την επιθετική επενδυτική της 

πολιτική, όσο και στο εξωτερικό, µέσω της διεύρυνσης του ποσοστού εξαγωγών της και της 

εξασφάλισης νέων επιχειρηµατικών συνεργασιών, πάντοτε προσανατολισµένες σε επιλογές 

µακράς και ουσιαστικής προοπτικής. 

Με δεδοµένα τα άλµατα που πραγµατοποιήθηκαν µέσα στο 2004 τόσο ως προς τον κύκλο 

εργασιών όσο και ως προς τα προ φόρων κέρδη η διοίκηση της εταιρείας φρονεί ότι κατά το 2005 

θα πρέπει να καταβληθεί σηµαντική προσπάθεια διατήρησης του κύκλου εργασιών στα ίδια 

επίπεδα και πιθανόν ελαφρά υψηλότερα µε την ελπίδα ότι µε την σταθεροποίηση ή και την 

πιθανή ελαφρά υποχώρηση των τιµών των πρώτων υλών θα υπάρξει µια καλύτερη εικόνα όσον 

αφορά τα αποτελέσµατα. 

Η Εταιρεία συνεχίζει την επιθετική πολιτική στον τοµέα των επενδύσεων για την αντιµετώπιση 

των συνεχώς αυξανόµενων απαιτήσεων της ελληνικής αγοράς αλλά και της αύξησης της 

εξαγωγικής δραστηριότητας. Η ∆ιοίκηση της εταιρείας προγραµµατίζει επενδύσεις της τάξεως του 

1,2 εκ. € για το έτος 2005 µε σηµαντικότερη από αυτές µια νέα γραµµή κοπής λαµαρίνας 

προϋπολογισµού 640 χιλ. € η οποία έχει ήδη παραγγελθεί και αναµένεται αφενός να αυξήσει 

σηµαντικά την παραγωγή σε κοµµένα αναπτύγµατα λαµαρίνας µε υψηλά ποιοτικά standards και 

µε σηµαντικά χαµηλότερο κόστος. Λόγω της εξαιρετικά υψηλής παραγωγικότητας της νέας αυτής 

γραµµής, η εταιρεία θα επιδιώξει να την χρησιµοποιήσει για κοπές τρίτων µια και η αγορά 

παρουσιάζει σηµαντικό κενό στον τοµέα αυτό. 

Η διοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι µε την απόφαση της να συνεχίσει να  επενδύει σηµαντικά 

ποσά σε µηχανολογικό εξοπλισµό, εδραιώνει την εξέχουσα θέση της στην αγορά, δηµιουργεί τις 

προϋποθέσεις  για ενίσχυση των εξαγωγών και εξασφαλίζει ένα υγιές µέλλον για την MEVACO.  

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας παραµένει σταθερή στην απόφαση της για ενίσχυση της εξαγωγικής 

δραστηριότητας µε σταθερά βήµατα, και η υφιστάµενη αύξηση και εν γένει ενίσχυση του 

εξαγωγικού προσανατολισµού αυτού επιβεβαιώνει την ποιότητα και ανταγωνιστικότητα των 

προϊόντων της Εταιρείας. Η εξαγωγική δραστηριότητα κινήθηκε σε επίπεδα ρεκόρ το 2004, ενω η 

ποιότητα, η συνέπεια και ο επαγγελµατισµός της Εταιρείας δηµιούργησαν άριστες προοπτικές για 

την περαιτέρω ενίσχυση του εξαγωγικού της προσανατολισµού και την περαιτέρω διείσδυση 

αυτής και των προϊόντων της σε τρίτες χώρες. 

Σε ότι αφορά την πιθανότητα συνεργασίας µε την KRAUS MAFFEI- WEGMAN, µε την οποία είχαν 

ξεκινήσει συζητήσεις, στον τοµέα του αµυντικού προσανατολισµού, επί του παρόντος 

αναστέλλεται κάθε σκέψη άµεσης συνεργασίας, δεδοµένου ότι η εν λόγω εταιρεία άλλαξε 

προσανατολισµό ιδρύοντας στην περιοχή του Βόλου µια εταιρεία συµφερόντων της, η οποία θα 

διαχειρισθεί όλο το πακέτο των αντισταθµιστικών µε αποτέλεσµα να αναµένουµε πιθανή 

συνεργασία µε την εν λόγω νεοϊδρυθείσα εταιρεία και όχι απ’ ευθείας µε την µητρική KMW.  

Αναζητώντας την διεύρυνση της παρουσίας της Mevaco στην Ελληνική και διεθνή αγορά, αξίζει 

να αναφερθεί ότι στις αρχές του 2004 η εταιρεία απεφάσισε να προχωρήσει στην ανάπτυξη και εν 
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συνεχεία στην παραγωγή ενός τετρακίνητου διθέσιου οχήµατος ευρείας χρήσης. Αφορµή υπήρξε 

η πρόταση ενός συνεργάτη Αρχιτέκτονα- Βιοµηχανικού Σχεδιαστή ο οποίος παρουσίασε µια 

παγκοσµίως πρωτότυπη ιδέα στην ∆ιοίκηση της εταιρείας, η οποία αφού εκτίµησε την 

βιωσιµότητα αυτής της ιδέας, ανέλαβε να την εξελίξει επενδύοντας στην ανάπτυξη του εν λόγω 

πρωτότυπου προϊόντος, µε τελικό στόχο την παραγωγή του και την διάθεση του στην Ελληνική 

και παγκόσµια αγορά. Στο τέλος του 2004 είχε ολοκληρωθεί η µελέτη καθώς και η πειραµατική 

κατασκευή ενός πρωτότυπου οχήµατος. Αναµένεται η σε συνεργασία µε Ευρωπαϊκό φορέα η 

απόκτηση έγκρισης τύπου, έτσι ώστε να οριστικοποιηθούν οι λεπτοµέρειες της κατασκευής και να 

προγραµµατισθεί η παραγωγή του. Στόχος είναι η έναρξη παραγωγής εντός του 2006.       

Γενικώς, διαφαίνεται ότι το 2005 θα είναι µια καλή χρονιά για την Εταιρεία που θα επιβεβαιώσει 

την εξέχουσα θέση της MEVACO στην αγορά και θα εξασφαλίσει την καλή πορεία των µεγεθών 

και το υγιές µέλλον της Εταιρείας.   

Σε επίπεδο Οµίλου κατά το 2005 θα συνεχισθεί η συστηµατική προσπάθεια της διοίκησης, αφενός 

για τον εκσυγχρονισµό και την βελτίωση της παραγωγικής δραστηριότητας των θυγατρικών 

εταιριών που συµµετέχουν, αφετέρου για την διεύρυνση των παραγωγικών και εµπορικών 

δραστηριοτήτων τους. Η διοίκηση της εταιρείας καταρτίζει πλάνα για την ισχυροποίηση των 

θυγατρικές εταιρειών της στον κλάδο και τους τοµείς που λειτουργεί η κάθε µια.    

Ειδικότερα σε ότι αφορά την εταιρεία MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ οι προοπτικές αναγράφονται 

ευοίωνες για το 2005. Η µετεγκατάσταση σε νέους βιοµηχανικούς χώρους διπλάσιας εκτάσεως θα 

συµβάλλει αποφασιστικά στον περαιτέρω εξορθολογισµό των διαδικασιών παραγωγής και κατ’ 

επέκταση στην διεύρυνση των παραγωγικών δυνατοτήτων της. Οι εξελίξεις αυτές αναµένεται να 

έχουν θετικότατη επίδραση στα οικονοµικά µεγέθη της εταιρείας, Τα θετικά αποτελέσµατα από 

την µεταφορά στους νέους χώρους αναµένεται να γίνουν εµφανή στο β΄ εξάµηνο του 2005. 

Μεσοπρόθεσµο στόχο αποτελεί η ισχυροποίηση της παρουσίας της στην Β. Ελλάδα, ώστε να 

βρεθεί η εταιρεία στην δυνατότητα να επεκταθεί περισσότερο στην καρδιά της αγοράς των 

Βαλκανίων. 

Σχετικά µε την εταιρεία MEVATANCO, µετά την επιτυχή και έντονη δραστηριοποίηση της µε τη 

συµµετοχή της στην κατασκευή τριών µεγάλων σταδίων στην ελληνική επικράτεια, η διοίκηση 

της Εταιρείας βρίσκεται ήδη στην διαδικασία αξιολόγηση της περαιτέρω δραστηριοποίησης της, 

ιδίως σε αναβαθµίσεις ηλεκτρονικών πινάκων υφιστάµενων αθλητικών χώρων. 

Σηµειώνεται επίσης ότι τα σχετικά κεφάλαια που αντλήθηκαν από την µεταβίβαση της 

συµµετοχής της Εταιρείας στην MEVAPOWER AE   θα αξιοποιηθούν αποτελεσµατικότερα, καθώς 

θα συµβάλουν στην επίτευξη των ανωτέρω στόχων και ιδίως στην περαιτέρω προώθηση της 

εξαγωγικής δράσεως και προσανατολισµού της εταιρείας.  

Με βάση τις προαναφερθείσες προοπτικές τόσο της µητρικής εταιρείας όσο και των θυγατρικών 

εταιριών, αναµένεται να ενισχυθεί ο κύκλος εργασιών και να αυξηθούν τα λειτουργικά κέρδη του 

Οµίλου, γεγονός το οποίο θα αποτυπωθεί και στις οικονοµικές καταστάσεις της τρέχουσας 

εταιρικής χρήσεως 2005. 

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο δεν υπάρχει ουδεµία αναφορά στις πρόσφατες εξελίξεις, τάσεις και 

προοπτικές, αναφορικά µε την εξέλιξη της παραγωγής, των πωλήσεων , των αποθεµάτων και του 

όγκου των παραγγελιών, ούτε αναφορικά µε τις τελευταίες τάσεις στην εξέλιξη του κόστους και 

των τιµών πωλήσεως. Η αναφορά αυτή είναι υποχρεωτική  (Κεφ. 7.1 Π∆ 348/85)  
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12. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η   

Των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία  «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO A.E», σε 

ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. 

____________________________ 

 

Κατόπιν απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 

2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών», όπως ισχύει σήµερα, και του άρθρου 11 του 

Καταστατικού της εταιρείας, καλούνται οι µέτοχοι της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία 

«MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον 

διακριτικό τίτλο «MEVACO A.E», σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της, την 29η 

Ιουνίου 2005, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, που 

βρίσκονται στη θέση Πράρι-Μουστάκι του ∆ήµου Ασπροπύργου, για συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων επί των κατωτέρω θεµάτων της ηµερησίας διάταξης: 

                              

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων (Ισολογισµού, κατάστασης 

λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεων, πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων και προσαρτήµατος) 

της κλειοµένης 11ης εταιρικής χρήσεως (1/1/2004 - 31/12/2004). 

2. Υποβολή και έγκριση του ενοποιηµένου  Ισολογισµού της χρήσεως που έληξε την 31η 

∆εκεµβρίου 2004, του λογαριασµού αποτελέσµατα χρήσεως και του προσαρτήµατος 

(ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις) 

3. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων (εταιρικής και ενοποιηµένης) πεπραγµένων του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και των εκθέσεων (πιστοποιητικών) των Ελεγκτών, που συνοδεύουν 

τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τα πεπραγµένα της 

χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2004. 

4. Έγκριση απόφασης ∆.Σ περί διαθέσεως των κερδών και διανοµής  µερίσµατος και παροχή 

προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων. 

5. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη 

αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της κλειοµένης χρήσης 2004. 

6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή από το µητρώο 

Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων 

(Εταιρείας  και ενοποιηµένων) για την τρέχουσα χρήση 2005 και καθορισµός αµοιβής αυτών. 

7. Έγκριση καταβληθέντων στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις προσφερθείσες από 

αυτά υπηρεσίες και καθορισµός νέων αµοιβών και µισθών των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 

8. Λοιπά θέµατα- Ανακοινώσεις. 

 

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυµούν να συµµετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, σύµφωνα µε το άρθρο 

13 του Καταστατικού της εταιρείας, πρέπει να δεσµεύσουν στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) 

µέσω του χειριστή τους τον αριθµό των µετοχών µε τις οποίες επιθυµούν να συµµετάσχουν. Όσοι 

από τους µετόχους διατηρούν τις µετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασµό του Σ.Α.Τ. πρέπει να τις 

δεσµεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. 
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Και στις δυο περιπτώσεις οι σχετικές βεβαιώσεις δέσµευσης πρέπει να κατατεθούν στα 

Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας (Θέση Πράρι Μουστάκι, Ασπρόπυργος 19300)  πέντε (5) 

τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης την σχετική 

Βεβαίωση ∆έσµευσης Μετοχών. Στην ίδια προθεσµία πρέπει να κατατεθούν και σε περίπτωση 

αντιπροσώπευσης τα σχετικά έγγραφα νοµιµοποίησης. 

 

 

Ασπρόπυργος, 31 Μαΐου 2005 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
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13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

1. Οικονοµικές καταστάσεις της MEVACO AE  

2. Έκθεση διαχειρίσεως της MEVACO AE  (εταιρική) 

3. Προσάρτηµα της MEVACO AE. (εταιρικό) 

4. Ετήσια κατάσταση ταµιακών ροών σε εταιρική βάση. 

5. Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της MEVACO AE  

6. Ισολογισµός της MEVATANCO AE  

7. Ισολογισµός της MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ  

8. Έκθεση διαχειρίσεως της MEVACO AE  (ενοποιηµένη) 

9. Προσάρτηµα της MEVACO AE  (ενοποιηµένο) 

10. Ετήσια κατάσταση ταµιακών ροών σε ενοποιηµένη βάση. 

11. Έκθεση (Κατάσταση) Συναλλαγών µε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις  

 

 



ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ ÐïóÜ ÊëåéïìÝíçò ÷ñÞóåùò 2004 ÐïóÜ ÐñïçãïõìÝíçò ÷ñÞóåùò 2003
B. EÎÏÄÁ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÙÓ Áîßá ÊôÞó. ÁðïóâÝóåéò Áíáð. Áîßá Áîßá ÊôÞó. ÁðïóâÝóåéò Áíáð. Áîßá

4. ËïéðÜ Ýîïäá åãê/óåùò 669.190,96 454.201,21 214.989,75 932.290,26 628.196,88 304.093,38−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
669.190,96 454.201,21 214.989,75 932.290,26 628.196,88 304.093,38============== ============== ============== ============== ============== ==============

Ã. ÐÁÃÉÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
I. Aóþìáôåò ÁêéíçôïðïéÞóåéò
1. Åîïäá åñåõíþí & áíáðôýîåùò 315.969,88 105.323,29 210.646,59 0,00 0,00 0,00============== ============== ============== ============== ============== ==============

ÉÉ. Åíóþìáôåò ÁêéíçôïðïéÞóåéò
1. ÃÞðåäá-Ïéêüðåäá 7.156.310,59 0,00 7.156.310,59 7.156.310,59 0,00 7.156.310,59
3. Êôßñéá & ôå÷íéêÜ Ýñãá 5.242.084,32 2.321.316,86 2.920.767,46 4.046.546,74 1.564.518,07 2.482.028,67
4. Ìç÷áí/ôá-Ôå÷íéêÝò åãê/óåéò

& ëïéðüò ìç÷áí/êüò åîïðëéóìüò 9.228.483,35 4.739.096,80 4.489.386,55 7.757.502,88 4.039.346,38 3.718.156,50
5. ÌåôáöïñéêÜ ìÝóá 145.509,98 124.125,76 21.384,22 212.341,97 164.112,57 48.229,40
6. Åðéðëá & ëïéðüò åîïðëéóìüò 354.627,82 307.127,68 47.500,14 328.149,31 250.567,64 77.581,67
7. Áêéíçô/óåéò õðü åêôÝëåóç

& ðñïêáôáâïëÝò 2.563,50 0,00 2.563,50 6.527,09 0,00 6.527,09−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
22.129.579,56 7.491.667,10 14.637.912,46 19.507.378,58 6.018.544,66 13.488.833,92============== ============== ============== ============== ============== ==============

Óýíïëï ÁêéíçôïðïéÞóåùí (Ã I+Ã ÉÉ) 22.445.549,44 7.596.990,39 14.848.559,05 19.507.378,58 6.018.544,66 13.488.833,92============== ============== ============== ============== ============== ==============
ÉÉÉ. Óõììåôï÷Ýò & Üëëåò ìáêñ/óìåò

÷ñçìáôïïéêïíïìéêÝò áðáéôÞóåéò
1. Óõììåôï÷Ýò óå óõíäåìÝíåò åðé÷/óåéò 873.475,54 873.475,54
7. ËïéðÝò ìáêñ/óìåò áðáéôÞóåéò 4.653,27 4.053,27−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

878.128,81 877.528,81============== ==============
Óýíïëï Ðáãßïõ Åíåñãçôéêïý (Ã É+Ã ÉÉ+Ã ÉÉÉ) 15.726.687,86 14.366.362,73============== ==============
Ä. ÊÕÊËÏÖÏÑÏÕÍ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
É. ÁðïèÝìáôá
1. Åìðïñåýìáôá 8.434,47 3.166,58
2. Ðñïúüíôá Ýôïéìá & çìéôåëÞ-

Õðïðñïúüíôá & õðïëåßììáôá 263.017,64 179.666,57
3. ÐáñáãùãÞ óå åîÝëéîç 935.817,19 460.421,88
4. Ðñþôåò & âïçè. ýëåò-Áíáëþóéìá õëéêÜ-

ÁíôáëëáêôéêÜ & åßäç óõóêåõáóßáò 839.760,82 635.985,63
5. ÐñïêáôáâïëÝò ãéá áãïñÝò áðïèåìÜôùí 8.958,37 10.733,36−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

2.055.988,49 1.289.974,02============== ==============
ÉÉ. ÁðáéôÞóåéò
1. ÐåëÜôåò 2.136.904,61 1.261.862,99

Ìåßïí: ÐñïâëÝøåéò 0,00 2.136.904,61 29.969,52 1.231.893,47−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
3á. ÅðéôáãÝò åéóðñáêôÝåò (ìåôá÷ñïíïëïãçìÝíåò) 1.987.056,34 1.631.127,93
3â. ÅðéôáãÝò óå êáèõóôÝñçóç (óöñáãéóìÝíåò) 67.743,95 94.033,00
10. Åðéóöáëåßò Åðßäéêïé ðåëÜôåò & ÷ñåþóôåò 48.691,99 67.005,82

Ìåßïí: ÐñïâëÝøåéò 0,00 48.691,99 64.161,82 2.844,00−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
11. ×ñåþóôåò äéÜöïñïé 31.999,55 39.986,57

11á.Åëëçíéêü Äçìüóéï 272.634,29 172.022,67−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
4.545.030,73 3.171.907,64============== ==============

ÉÉÉ. ×ñåüãñáöá
3. ËïéðÜ ÷ñåüãñáöá 1.748.431,95 1.400.000,00============= ==============

ÉV. ÄéáèÝóéìá
1. Ôáìåßï 8.642,62 3.630,47
3. ÊáôáèÝóåéò üøåùò & ðñïèåóìßáò 135.842,37 145.641,19−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

144.484,99 149.271,66============== ==============
Óýíïëï Êõêëïö/íôïò Åíåñãçôéêïý (ÄÉ+ÄÉÉ+ÄÉÉÉ+ÄÉV) 8.493.936,16 6.011.153,32============== ==============
Å. ÌÅÔ/ÊÏÉ ËÏÃ/ÓÌÏÉ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ

1. Åîïäá åðïìÝíùí ÷ñÞóåùí 13.910,40 8.911,92
2. Åóïäá ÷ñÞóåùò åéóðñáêôÝá 20.938,79 31.910,77
3. Ëïéðïß ìåô/êïß ëïã/óìïß åíåñãçôéêïý 3.036,00 0,00−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

37.885,19 40.822,69============== ==============
ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ (Â+Ã+Ä+Å) 24.473.498,96 20.722.432,12============== ==============
ËÏÃ/ÓÌÏÉ ÔÁÎÅÙÓ XÑÅÙÓÔÉÊÏÉ

1. Áëëüôñéá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá 1.402,83 2.237,29
2. ×ñåùóôéêïß ëïã/óìïß åããõÞóåùí

& åìðñáãìÜôùí áóöáëåéþí 4.073,10 16.536,20
3. ÁðáéôÞóåéò áðü áìöïôåñïâáñåßò óõìâÜóåéò 23.870,83 62.276,98
4. ÄéÜöïñïé ëïã/óìïß ðëçñïöïñéþí ÷ñåùóôéêïß 1.563.113,39 1.463.960,73−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

1.592.460,15 1.545.011,20============== ==============

ÐÁÈÇÔÉÊÏ ÐïóÜ Êëåéïì. ÐïóÜ Ðñïçã. 
Á. ÉÄÉÁ ÊÅÖÁËÁÉÁ ÷ñÞó. 2004 ÷ñÞó. 2003
É. ÊåöÜëáéï Ìåôï÷éêü

(10.500.000 ìåô. ôùí 0,45 Åõñþ)
1. ÊáôáâëçìÝíï 4.725.000,00 4.725.000,00============== ==============

ÉÉ. ÄéáöïñÝò áðü Ýêäïóç 
ìåôï÷þí õðÝñ ôï Üñôéï 7.626.118,85 7.626.118,85============== ==============

ÉÉÉ. ÄéáöïñÝò áíáðñïóáñìïãÞò-
Åðé÷ïñçãÞóåéò åðåíäýóåùí

2. ÄéáöïñÝò áðü áíáðñ/ãÞ áîßáò
ëïéðþí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí 4.458.678,51 3.789.724,25

3. Eðé÷ïñçãÞóåéò åðåíäýóåùí
ðÜãéïõ åíåñãçôéêïý 384.952,76 120.079,81−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

4.843.631,27 3.909.804,06============== ==============
IV. ÁðïèåìáôéêÜ êåöÜëáéá
1. Ôáêôéêü áðïèåìáôéêü 387.200,00 334.800,00
3. ÅéäéêÜ áðïèåìáôéêÜ 29.850,33 135.635,90

3á. EéäéêÜ áðïè. Í. 2601/98 (ÌÝôñï 2.5.1 ÅÐÁÍ) 514.476,00 514.476,00
4. Eêôáêôá áðïè. öïñïë/íôá (Üñèñï 8 N. 2579/98) 0,00 6.095,80
5. Áöïñïë/ôá áðïè/êÜ

åéäéêþí äéáôÜîåùí íüìùí 1.496.442,09 1.311.442,09−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
2.427.968,42 2.302.449,79============== ==============

V. ÁðïôåëÝóìáôá åéò íÝï
Õðüëïéðï êåñäþí ÷ñÞóçò åéò íÝï 1.321,13 23.399,97============== ==============

Óýíïëï Éäßùí Êåöáëáßùí
(AI+ÁÉÉ+ÁÉÉÉ+AIV+AV) 19.624.039,67 18.586.772,67============== ==============
Â. ÐÑÏÂËÅØÅÉÓ ÃÉÁ ÊÉÍÄÕÍÏÕÓ & ÅÎÏÄÁ

1. ÐñïâëÝøåéò ãéá áðïæ/óç ðñïó/êïý
ëüãù åîüäïõ áðü ôçí õðçñåóßá 13.643,33 2.699,05

2. ËïéðÝò ÐñïâëÝøåéò 3.489,17 3.489,17−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
17.132,50 6.188,22============== ==============

Ã. ÕÐÏ×ÑÅÙÓÅÉÓ
É. Ìáêñïðñüèåóìåò Õðï÷ñåþóåéò
2. ÄÜíåéá Ôñáðåæþí 433.394,00 127.893,98
8. ËïéðÝò ìáêñ/èåóìåò õðï÷ñåþóåéò 248.480,00 1.906,00−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

681.874,00 129.799,98============== ==============
ÉÉ. Âñá÷õðñüèåóìåò Õðï÷ñåþóåéò
1. ÐñïìçèåõôÝò 1.818.724,67 874.337,03
4. ÐñïêáôáâïëÝò ðåëáôþí 120.584,72 1.105,78
5. Õðï÷ñåþóåéò áðü öüñïõò-ôÝëç 816.979,81 333.057,39
6. Áóöáëéóôéêïß Ïñãáíéóìïß 153.804,75 122.228,27
7. Ìáêñïðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò

ðëçñùôÝåò óôçí åðüìåíç ÷ñÞóç 152.194,59 125.870,12
10. Ìåñßóìáôá ðëçñùôÝá 834.741,66 311.031,03
11. ÐéóôùôÝò äéÜöïñïé 227.841,69 209.893,61−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

4.124.871,89 1.977.523,23============== ==============
Óýíïëï Õðï÷ñåþóåùí (Ã É+Ã ÉÉ) 4.806.745,89 2.107.323,21============== ==============

Ä. ÌÅÔ/ÊÏÉ ËÏÃ/ÓÌÏÉ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ
2. Åîïäá ÷ñÞóåùò äïõëåõìÝíá 25.580,90 22.148,02−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

25.580,90 22.148,02============== ==============

ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ
(Á+Â+Ã+Ä) 24.473.498,96 20.722.432,12============== ==============
ËÏÃ/ÓÌÏÉ ÔÁÎÅÙÓ ÐÉÓÔÙÔÉÊÏÉ

1. Äéêáéïý÷ïé áëëüôñ. ðåñ. óôïé÷åßùí 1.402,83 2.237,29
2. Ðéóôùôéêïß ëïã/óìïß åããõÞóåùí

& åìðñáãìÜôùí áóöáëåéþí 4.073,10 16.536,20
3. Õðï÷ñ. áðü áìöïôåñïâ. óõìâÜóåéò 23.870,83 62.276,98
4. ÄéÜöïñïé ëïã. ðëçñïöïñéþí ðéóôùôéêïß 1.563.113,39 1.463.960,73−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

1.592.460,15 1.545.011,20============== ==============

MEVACO ÌÅÔÁËËÏÕÑÃÉÊÇ Á.Â.Å.Å.
ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÓ ÔÇÓ 31çò ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2004 - 11ç ÅÔÁÉÑÉÊÇ ×ÑÇÓÇ

(1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ - 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2004)
ÁÑ.Ì.Á.Å. 30029/06/B/93/12 (ÐÏÓÁ ÓÅ ÅÕÑÙ)

ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ËÏÃ/ÓÌÏÕ ÁÐÏÔ/ÔÙÍ ×ÑÇÓÅÙÓ 31çò ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2004 (1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ - 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2004)

É. ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÅÙÓ ÐïóÜ ÊëåéïìÝíçò ÷ñÞóåùò 2004 ÐïóÜ ÐñïçãïõìÝíçò ÷ñÞóåùò 2003
Êýêëïò åñãáóéþí (ðùëÞóåéò) 11.561.305,23 7.586.680,28
Ìåßïí: Êüóôïò ðùëÞóåùí 8.534.482,05 5.565.323,75−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ÌéêôÜ áðïô/ôá (êÝñäç) åêì/óåùò 3.026.823,18 2.021.356,53
ÐëÝïí: Áëëá Ýóïäá åêìåôáëëåýóåùò 57.556,80 51.303,60−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï 3.084.379,98 2.072.660,13
Ìåßïí: 1. Åîïäá äéïéêçôéêÞò ëåéôïõñãßáò 995.745,29 855.195,76

2. Åîïäá ëåéô. åñåõíþí - áíáðôýîåùò 225.280,18 130.938,12
3. Åîïäá ëåéôïõñãßáò äéáèÝóåùò 283.405,58 1.504.431,05 279.773,97 1.265.907,85−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

ÌåñéêÜ áðïô/ôá (êÝñäç) åêì/óåùò 1.579.948,93 806.752,28
ÐëÝïí:  2. Åóïäá ÷ñåïãñÜöùí 20.006,42 49.835,47

4. Ðéóôùôéêïß ôüêïé & óõíáöÞ Ýóïäá 1.893,03 21.899,45 914,16 50.749,63−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Ìåßïí: 3. ×ñåùóô. ôüêïé & óõíáöÞ Ýîïäá 22.395,01 -495,56 23.981,25 26.768,38−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

ÏëéêÜ áðïô/ôá (êÝñäç) åêì/óåùò 1.579.453,37 833.520,66
ÉÉ. ÐËÅÏÍ: ÅÊÔÁÊÔÁ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ

1. Åêôáêôá & áíüñãáíá Ýóïäá 99.153,81 76.021,53
2. Åêôáêôá êÝñäç 4.613,01 2.006,56
3. Åóïäá ðñïçã. ÷ñÞóåùí 230,00 10.336,00
4. Åóïäá áðü ðñïâë. ðñïçã. ÷ñÞóåùí 32,52 0,00−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−

104.029,34 88.364,09
Ìåßïí: 1. Åêôáêôá & áíüñãáíá Ýîïäá 18.831,71 2,06

2. Åêôáêôåò æçìßåò 5.546,39 3,28
3. Åîïäá ðñïçã. ÷ñÞóåùí 6.440,22 13,29
4. Ðñïâë. ãéá Ýêôáêôïõò êéíäýíïõò 6.490,36 37.308,68 66.720,66 0,00 18,63 88.345,46−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

ÏñãáíéêÜ & Ýêôáêôá áðïô/ôá (êÝñäç) 1.646.174,03 921.866,12
Ìåßïí: Óýíïëï áðïóâÝóåùí ðáãßùí óôïé÷åßùí 1.315.869,33 1.053.900,62

Ìåßïí: Ïé áðü áõôÝò åíóùìáôùìÝíåò
óôï ëåéôïõñãéêü êüóôïò 1.281.684,22 34.185,11 970.425,93 83.474,69−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

ÊÁÈÁÑÁ ÁÐÏÔ/ÔÁ (ÊÅÑÄÇ) XÑÇÓÅÙÓ ðñï öüñùí 1.611.988,92 838.391,43============== ==============

ÐÉÍÁÊÁÓ ÄÉÁÈÅÓÅÙÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ

ÐïóÜ Êëåéïì. ÐïóÜ Ðñïçã. 
÷ñÞó. 2004 ÷ñÞó. 2003

ÊáèáñÜ áðïô/ôá (êÝñäç) ÷ñÞóåùò 1.611.988,92 838.391,43
(+): Õðüëïéðï áðïô/ôùí ðñïçã. ÷ñÞóåùí 23.399,97 249.030,07
(-): ÄéáöïñÝò öïñïë. åëÝã÷ïõ ðñïçã. ÷ñÞóåùí 71.749,00 0,00
(+): AðïèåìáôéêÜ ðñïò äéÜèåóç 111.881,37 0,00−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï 1.675.521,26 1.087.421,50
Ìåßïí: 1. Öüñïò ÅéóïäÞìáôïò 508.884,73 303.257,58

2. Ëïéðïß ìç åíóùìáôùìÝíïé óôï
ëåéôïõñãéêü êüóôïò öüñïé 157.915,40 0,00−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−

ÊÝñäç ðñïò äéÜèåóç 1.008.721,13 784.163,92============== =============
Ç äéÜèåóç ôùí êåñäþí ãßíåôáé ùò åîÞò:

1. Ôáêôéêü áðïèåìáôéêü 52.400,00 27.300,00
2. Ðñþôï ìÝñéóìá 348.387,48 184.275,00

3á. Ðñüóèåôï ìÝñéóìá 251.331,18 0,00
3â. Ðñüóèåôï ìÝñéóìá áðü êÝñäç

ðñïçã. ÷ñÞóåùí 135.281,34 25.725,00
5. Áðïè. ßäéáò óõììåôï÷Þò ÌÝôñï 2.5.1

ÅÐ.ÁÍ. Áðüö. 14288/ÄÂÅ68/
Í. 2601/98/31.7.2003 0,00 514.476,00

6. Áöïñïëüãçôo áðïèåìáôéêü Í. 3220/04 185.000,00 0,00
6á. Áðïè/êÜ áðü áðáëëáóóüìåíá ôçò

öïñïëïãßáò Ýóïäá 0,00 8.987,95
7. ÁìïéâÝò êáé ðïóïóôÜ ìåëþí

Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ 35.000,00 0,00
8. Õðüëïéðï êåñäþí åéò íÝï 1.321,13 23.399,97−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−

1.008.721,13 784.163,92============== =============

ÓÇÌÅÉÙÓÅÉÓ:1. Äåí õðÜñ÷ïõí åìðñÜãìáôá âÜñç åðß ôùí ðáãßùí óôïé÷åßùí ôçò åôáéñåßáò.
2. Óýìöùíá ìå ôïí Í. 2065/1992 Ýãéíå, óôç ÷ñÞóç ôïõ 2004 áíáðñïóáñìïãÞ ôçò áîßáò êôÞóçò ôùí êôéñßùí êáé ôùí óõóóùñåõìÝíùí áðïóâÝóåùí ôùí, åîáéôßáò ôçò ïðïßáò áõîÞèçêå ç áîßá êôÞóçò êáôÜ

1.184.551,90 ~ êáé ôùí óõóóùñåõìÝíùí áðïóâÝóåùí ôùí êáôÜ 515.597,64 ~. Ç äéáöïñÜ áíáðñïóáñìïãÞò ðïõ ðñïÝêõøå 668.954,26 ~ êáôá÷ùñÞèçêå óôï ëïãáñéáóìü ôïõ Ðáèçôéêïý A.III.2 "ÄéáöïñÝò áðü
áíáðñïóáñìïãÞ áîßáò ëïéðþí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí". Ïé áðïóâÝóåéò ôçò ÷ñÞóçò õðïëïãßóèçêáí óôçí áíáðñïóáñìïóìÝíç áîßá êáé åßíáé ìåãáëýôåñåò áðü åêåßíåò ðïõ èá ðñïÝêõðôáí áí äåí åß÷å ãßíåé ç
áíáðñïóáñìïãÞ êáôÜ 59.227,59 ~. Ç ôåëåõôáßá áíáðñïóáñìïãÞ ôùí ïéêïðÝäùí Ýãéíå óôçí åýëïãç áîßá ôïõò óôç ÷ñÞóç 2003, ìå âÜóç ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 15 ôïõ Í. 3229/2004.

3. H åôáéñåßá Ý÷åé åëåã÷èåß öïñïëïãéêÜ ìÝ÷ñé êáé ôç ÷ñÞóç 2003.

Áóðñüðõñãïò, 25 Áðñéëßïõ 2005
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó. Ï Ä/ÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ Ï ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ

ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÊÙÓÔÏÐÏÕËÏÓ ÓÐÕÑÉÄÙÍ ÄÅËÅÍÄÁÓ ÁÍÔÙÍÉÏÓ ÑÏÕÓÓÏÓ
Á.Ä.Ô. Ç 656831 Á.Ä.Ô. Í 309706 Á.Ä.Ô. É 896919 - AÑ.ÁÄ. ÏÅÅ 0015265 Á´ ÔÁÎÇÓ

ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÅËÅÃ×ÏÕ ÏÑÊÙÔÏÕ ÅËÅÃÊÔÇ ËÏÃÉÓÔÇ
Ðñïò ôïõò ê.ê. Ìåôü÷ïõò ôçò Áíþíõìçò Âéïìç÷áíéêÞò êáé ÅìðïñéêÞò Åôáéñåßáò «MEVACO ÌÅÔÁËËÏÕÑÃÉÊÇ Á.Â.Å.Å.»

ÅëÝãîáìå ôéò áíùôÝñù ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò êáèþò êáé ôï ó÷åôéêü ÐñïóÜñôçìá êáé ôçí ÊáôÜóôáóç Ôáìéáêþí Ñïþí ôçò Áíþíõìçò Âéïìç÷áíéêÞò êáé ÅìðïñéêÞò Åôáéñåßáò " MEVACO ÌÅÔÁËËÏÕÑÃÉÊÇ Á.Â.Å.Å. " ôçò
åôáéñéêÞò ÷ñÞóçò ðïõ Ýëçîå ôçí 31ç Äåêåìâñßïõ 2004 . Ï Ýëåã÷üò ìáò , Ýãéíå óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 37 ôïõ Ê.Í. 2190/1920 "ðåñß Áíùíýìùí Åôáéñåéþí" êáé ôéò åëåãêôéêÝò äéáäéêáóßåò ðïõ êñßíáìå êáôÜëëç-
ëåò, ìå âÜóç ôéò áñ÷Ýò êáé ôïõò êáíüíåò åëåãêôéêÞò ðïõ áêïëïõèåß ôï Óþìá Ïñêùôþí Åëåãêôþí Ëïãéóôþí êáé ðïõ åßíáé óýìöùíïé ìå ôéò âáóéêÝò áñ÷Ýò ôùí Äéåèíþí Åëåãêôéêþí Ðñïôýðùí. ÔÝèçêáí óôçí äéÜèåóÞ ìáò ôá
âéâëßá êáé óôïé÷åßá ðïõ ôÞñçóå ç åôáéñåßá êáé ìáò äüèçêáí ïé áíáãêáßåò ãéá ôïí Ýëåã÷ï ðëçñïöïñßåò êáé åðåîçãÞóåéò ðïõ æçôÞóáìå . Ç åôáéñåßá åöÜñìïóå ïñèÜ ôï Åëëçíéêü Ãåíéêü Ëïãéóôéêü Ó÷Ýäéï. Äåí ôñïðïðïéÞèçêå ç
ìÝèïäïò áðïãñáöÞò óå ó÷Ýóç ìå ôçí ðñïçãïýìåíç ÷ñÞóç êáé ôï êüóôïò ðáñáãùãÞò ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôá ëïãéóôéêÜ âéâëßá ðñïóäéïñßóèçêå óýìöùíá ìå ôéò ðáñáäåãìÝíåò áñ÷Ýò ëïãéóìïý ôïõ êüóôïõò. Åðáëçèåýóáìå ôç
óõìöùíßá ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò åêèÝóåùò Äéá÷åéñßóåùò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ðñïò ôçí ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí Ìåôü÷ùí, ìå ôéò ó÷åôéêÝò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò. Ôï ÐñïóÜñôçìá ðåñéëáìâÜíåé ôéò ðëçñï-
öïñßåò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôçí ðáñáãñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 43á ôïõ êùä. Í. 2190/1920, åíþ ç ÊáôÜóôáóç Ôáìéáêþí Ñïþí Ý÷åé êáôáñôéóôåß ìå âÜóç ôéò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò êáé ôá ôçñïýìåíá áðü ôçí åôáéñåßá âéâëßá êáé
óôïé÷åßá. Áðü ôïí ðáñáðÜíù Ýëåã÷ü ìáò ðñïÝêõøáí ôá åîÞò: 1) Ãéá êáèõóôåñçìÝíåò áðáéôÞóåéò ðïõ åìöáíßæïíôáé óôá êïíäýëéá ôïõ åíåñãçôéêïý ÄII1 “ÐåëÜôåò”, ÄII3â “ÅðéôáãÝò óå êáèõóôÝñçóç” êáé ÄII10 “Åðéóöáëåßò-
Åðßäéêïé ðåëÜôåò êáé ÷ñåþóôåò”, ç åôáéñåßá äåí Ý÷åé ó÷çìáôßóåé óå âÜñïò ôùí áðïôåëåóìÜôùí ôçò ÷ñÞóçò ðñüâëåøç ðïóïý  50 ÷éëéÜäùí ~ ðåñßðïõ, ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç æçìéÜò áðü ôç ìç ñåõóôïðïßçóç ôïõò. 2) Ç åôáé-
ñåßá, âáóéæüìåíç óôçí õð' áñéèì. 205/1988 ãíùìïäüôçóç ôçò ÏëïìÝëåéáò ôùí Íïìéêþí Óõìâïýëùí ÄéïéêÞóåùò, äåí ó÷çìÜôéóå ðñüâëåøç áðïæçìßùóçò ëüãù åîüäïõ ôïõ óõíüëïõ ôïõ ðñïóùðéêïý áðü ôçí õðçñåóßá. ÅÜí
ó÷çìáôßæïíôáí óýìöùíá ìå ôçí ðáñÜãñáöï 14 ôïõ Üñèñïõ 42å  ôïõ ÊÍ 2190/1920, áõôÞ èá Þôáí ìåãáëýôåñç áðü ôçí Þäç ó÷çìáôéóìÝíç ðñüâëåøç ôçò 31.12.2004 êáôÜ ôï ðïóü ôùí 126 ÷éëéÜäùí ~ ðåñßðïõ, áðü ôï ïðïßï
13 ÷éëéÜäåò ~ ðåñßðïõ èá âÜñõíå ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò ôñÝ÷ïõóáò ÷ñÞóçò, åíþ ôï õðüëïéðï ðïóü èá âÜñõíå ôá áðïôåëÝóìáôá ðñïçãïõìÝíùí ÷ñÞóåùí. 3) Óôï êïíäýëé ôïõ Åíåñãçôéêïý "Óõììåôï÷Ýò óå óõíäåìÝíåò åðé-
÷åéñÞóåéò" ðåñéëáìâÜíåôáé  êáé óõììåôï÷Þ óå áíþíõìç åôáéñåßá áîßáò áðïôéìÞóåùò 512.943,09 ~, ìç åëåã÷üìåíç ãéá ôç ÷ñÞóç 2004 áðü Ïñêùôü ÅëåãêôÞ ËïãéóôÞ. Ìå âÜóç óôïé÷åßá ôá ïðïßá ðåñéÞëèáí óå ãíþóç ôçò åôáé-
ñåßáò ìåôÜ ôçí óýíôáîç ôùí áíùôÝñù Ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí, ç áíùôÝñù óõììåôï÷Þ èá Ýðñåðå íá õðïôéìçèåß ðåñáéôÝñù êáôÜ ðïóü 195 ÷éëéÜäùí ~ ðåñßðïõ, ìå åðéâÜñõíóç ôùí áðïôåëåóìÜôùí  ôçò ÷ñÞóçò êáé ôùí
Éäßùí Êåöáëáßùí ôçò åôáéñåßáò. ÊáôÜ ôç ãíþìç ìáò ïé áíùôÝñù ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò ïé ïðïßåò ðñïêýðôïõí áðü ôá âéâëßá êáé óôïé÷åßá ôçò åôáéñåßáò áðåéêïíßæïõí ìáæß ìå ôï ÐñïóÜñôçìá êáé ôçí êáôÜóôáóç Ôáìéáêþí
Ñïþí, áöïý ëçöèïýí õðüøç ïé ðáñáôçñÞóåéò ìáò êáé ïé ðáñáôéèÝìåíåò áðü ôçí åôáéñåßá óçìåéþóåéò, ôçí ðåñéïõóéáêÞ äéÜñèñùóç êáé ôçí ïéêïíïìéêÞ èÝóç ôçò åôáéñåßáò êáôÜ ôçí 31ç Äåêåìâñßïõ 2004 êáé ôá áðïôåëÝóìá-
ôá ôçò ÷ñÞóåùò ðïõ Ýëçîå áõôÞ ôçí çìåñïìçíßá, êáèþò êáé ôéò ÔáìéáêÝò ÑïÝò áðü ôéò äñáóôçñéüôçôåò ôçò åôáéñåßáò ãéá ôçí ÷ñÞóç áõôÞ âÜóåé ôùí ó÷åôéêþí äéáôÜîåùí ðïõ éó÷ýïõí êáé ëïãéóôéêþí áñ÷þí, ïé ïðïßåò Ý÷ïõí
ãßíåé ãåíéêÜ ðáñáäåêôÝò êáé äåí äéáöÝñïõí áðü åêåßíåò ðïõ ç åôáéñåßá åöÜñìïóå óôçí ðñïçãïýìåíç ÷ñÞóç .

ÁèÞíá, 26 Ìáúïõ 2005 
Ï ÏÑÊÙÔÏÓ ÅËÅÃÊÔÇÓ ËÏÃÉÓÔÇÓ

ÓÅÑÁÖÅÉÌ Ä. ÌÁÊÑÇÓ
Á.Ì. Ó.Ï.Å.Ë. 16311

Ó.Ï.Ë. Á.Å.Ï.Å
KÑÏÍÏÓ Á.Å.
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 
MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΓΙΑ  ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ EN∆ΕΚΑΤΗΣ (11ης) ΧΡΗΣΗΣ  

01/01/2004 – 31/12/2004 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ σας ευχαριστεί για την 
παρουσία σας και σας καλωσορίζει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας 
.  
Σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό της Εταιρείας, σας παρουσιάζουµε τη δραστηριότητα  µας 
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2004 έως και 31 ∆εκεµβρίου 2004, ήτοι για την 11η εταιρική χρήση . 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας ευρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι στη χρονιά που 
πέρασε, η εταιρεία συνέχισε την ανοδική πορεία και ανάπτυξη της διατηρώντας την  ηγετική της θέση 
στον κλάδο της παραγωγής µεταλλικών εξαρτηµάτων και προϊόντων καθώς και µεταλλικών 
κατασκευών ακριβείας, αυξάνοντας σηµαντικά  τόσο τον κύκλο εργασιών όσο και την κερδοφορία της. 
Η MEVACO αντιµετωπίζει τις προκλήσεις της αγοράς σαν ευκαιρίες προσαρµογής και ανάπτυξης. Η 
µέχρι σήµερα πορεία της και τα οικονοµικά αποτελέσµατα της, αλλά και οι σταθερές οργανωτικές 
βάσεις και υποδοµές που έχουν δηµιουργηθεί, τόσο από απόψεως εγκαταστάσεων και µέσων όσο και 
ιδίως από απόψεως ανθρωπίνου δυναµικού,  µας δίνουν την βεβαιότητα να αισιοδοξούµε για πιο 
σίγουρο και αναπτυξιακό  µέλλον. 
Σκόπιµο είναι αντί άλλης εισαγωγής να παραθέσουµε έναν σύντοµο απολογισµό της κλειοµένης 
χρήσεως 2004 . 

1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 

Ο απολογισµός της χρονιάς που πέρασε, ξεπέρασε όλες τις προβλέψεις και δικαίωσε τις επιλογές της 
∆ιοίκησης κυρίως σ’ ότι αφορά τον τοµέα των επενδυτικών προγραµµάτων. Συγκεκριµένα κατά την 
διάρκεια του 2004 , τα ορόσηµα της χρήσεως µπορούν να συνοψισθούν στα ακόλουθα :  

1. Αυξήθηκε σηµαντικά ο κύκλος εργασιών κατά ποσοστό  52,39 % σε σχέση µε το 2003. 
2. Αυξήθηκαν εντυπωσιακά τα προ φόρων κέρδη κατά ποσοστό  92,27 % σε σχέση µε το 2003. 
3. Αυξήθηκε η εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας. 
4. Υπήρξε σηµαντική συµµετοχή της MEVACO σε δηµόσια έργα υποδοµής και σε Ολυµπιακά 

έργα. 
5. Ολοκληρώθηκαν τα επενδυτικά προγράµµατα που είχαν ξεκινήσει από την  προηγούµενη 

χρήση. 
6. Πραγµατοποιήθηκαν νέες σηµαντικές επενδύσεις σε µηχανολογικό εξοπλισµό. 
7. Προχώρησε µε γρήγορους ρυθµούς η εκπαίδευση και η προετοιµασία για την εφαρµογή των 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. 
8. Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη και µελέτη κατασκευής τετρακίνητου οχήµατος ευρείας χρήσης. 
9. Τέθηκε σε εφαρµογή η χρήση φυσικού αερίου. 
10. Οργανώθηκε η µεταφορά της MEVACO Βορείου Ελλάδος σε νέους µεγαλύτερους χώρους 

συνολικής επιφάνειας 5000 τ.µ. 
11. Πραγµατοποιήθηκαν επαφές µε υφιστάµενες βιοµηχανικές µονάδες στην περιοχή των 

Σκοπίων µε στόχο την διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας. 
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Αναλυτικότερα: 
1. Η διαρκής επενδυτική πολιτική της εταιρείας είχε σαν αποτέλεσµα την δυνατότητα ανάληψης 

µεγάλου όγκου εργασιών τόσο στον τοµέα της βιοµηχανίας όσο και στον τοµέα των κατασκευών. 
Έτσι η εταιρεία κατά τη διάρκεια του 2004 πραγµατοποίησε πωλήσεις αυξηµένες κατά ποσοστό 
52,39 % σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση επιτυγχάνοντας ρεκόρ πωλήσεων όλων των 
προηγούµενων ετών. Ο κύκλος εργασιών του 2004 διαµορφώθηκε στα 11,56 εκ. €  έναντι 7,59 € 
της αντίστοιχης προηγούµενης χρήσης. 

2. Παρά την πρωτοφανή αύξηση των τιµών των πρώτων υλών κατά τη διάρκεια του 2004, η οποία 
σε πολλές περιπτώσεις βασικών υλικών υπερέβη το 60%, η εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει και 
να αυξήσει τα προ φόρων κέρδη της σηµειώνοντας αύξηση της τάξεως του 92,27 %. 
Συγκεκριµένα τα προ φόρων κέρδη διαµορφώθηκαν σε 1,61 εκ. €  έναντι 0,84 εκ. € της 
αντίστοιχης προηγούµενης χρήσης. 
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας απέδειξε για µια ακόµη φορά ότι ακόµη και σε αντίξοες οικονοµικές 
συγκυρίες όπως ήταν η αύξηση των τιµών των α’ υλών µέσα στο 2004, είναι σε θέση 
παραµένοντας ανταγωνιστική, αφ’ ενός να βελτιώνει σηµαντικά τη θέση της στην αγορά, αφ’ 
ετέρου να διατηρεί την κερδοφορία της σε επίπεδο που να της επιτρέπει να υλοποιεί τα επενδυτικά 
της σχέδια που θεωρεί ότι είναι ο κυριότερος µοχλός ανάπτυξης. 

3. Υπήρξε σηµαντική αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας κατά το 2004. 
Συγκεκριµένα οι εξαγωγές έφθασαν τα 834 χιλιάδες € σηµειώνοντας αύξηση της τάξεως του 76 % 
σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Κυριότεροι προορισµοί των εξαγωγών ήταν η Ρουµανία, η 
Πολωνία, η Ρωσία και η Ισπανία. Η ∆ιοίκηση της εταιρείας παραµένει σταθερή στην απόφαση της 
για ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας µε σταθερά βήµατα,  και η κατά τα άνω αύξηση και 
εν γένει ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού αυτού επιβεβαιώνει την ποιότητα και 
ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της Εταιρείας. . Επόµενος στόχος της διοίκησης της Εταιρείας 
είναι η  αγορά των Βαλκανίων που αναµένεται να παρουσιάσει ενδιαφέρον µεσοπρόθεσµα. 

4. Κατά την περίοδο 2004 η εταιρεία είχε ενεργό συµµετοχή στα σηµαντικότερα έργα που 
εκτελέστηκαν αυτή την περίοδο µε σηµαντική επιτυχία τόσο όσον αφορά την ποιότητα των 
κατασκευών αλλά κυρίως στην τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων που ήταν εξαιρετικά πιεστικά 
λόγω της τέλεσης των Ολυµπιακών αγώνων. 
Συγκεκριµένα η MEVACO συµµετείχε στην κατασκευή των στεγάστρων αλλά και του λοιπού 
εξοπλισµού στις πλατφόρµες των στάσεων του ΤΡΑΜ, στην κατασκευή (µέσω της θυγατρικής της 
MEVATANCO) των ηλεκτρονικών πινάκων των νέων σταδίων, Πανπελοποννησιακού και 
Πανθεσσαλικού, καθώς και στην κατασκευή υπογείων σηράγγων επεκτάσεων του ΜΕΤΡΟ και 
της παρακαµπτήριας σήραγγας Αγ. Κωνσταντίνου – Καµµένων Βούρλων, που ξεκίνησε τον 
∆εκέµβριο του 2004 και της οποίας η εκτέλεση  συνεχίζεται. 
Τέλος υπήρξε πληθώρα ειδικών κατασκευών µε τελικό προορισµό υπό εκτέλεση έργα, όπως ο 
Προαστιακός Σιδηρόδροµος η Αττική οδός και η Εγνατία οδός. 

5. Εντός του 2004 ολοκληρώθηκε το επενδυτικό πρόγραµµα ύψους περίπου 1,5 εκ. € σε 
µηχανολογικό εξοπλισµό που είχε καταρτισθεί το 2003 και είχε ενταχθεί στο πρόγραµµα ¨ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ¨ Μέτρο 2.5.1 του ΕΠ. ΑΝ  Με την ολοκλήρωση του εν λόγω 
προγράµµατος καταβλήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης το ποσό της αναλογούσας 
επιχορήγησης για την παραπάνω επένδυση που ανήλθε σε 320 χιλ. €. Επίσης ολοκληρώθηκε  η 
εγκατάσταση του λογισµικού προγράµµατος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) καθώς και 
της απαραίτητης βάσης δεδοµένων πάνω στην οποία θα λειτουργήσει το αναφερόµενο ERP, 
επένδυση που είχε υποβληθεί και είχε εγκριθεί στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «Κοινωνία της 
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πληροφορίας», Μέτρο 3.2 – «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤE  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» και εισπράχθηκε η αναλογούσα 
επιχορήγηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης ύψους 65 χιλ. €. 

6. Παράλληλα κατά τη διάρκεια του 2004 η εταιρεία προέβη σε νέες επενδύσεις ύψους 1,4 εκ. €  που 
χρηµατοδοτήθηκαν µε κεφάλαια και που αφορούν σε µηχανήµατα Laser και Punching τελευταίας 
γενιάς µε αυτόµατη τροφοδοσία της πρώτης ύλης και σηµαντικά υψηλότερης ταχύτητας και 
ποιότητας παραγωγής, καθώς και σε ανυψωτικά µεταφορικά µέσα µε σκοπό τη µείωση του 
χρόνου εσωτερικών µεταφορών και φορτώσεων. 

7. Στα πλαίσια εφαρµογής των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης ∆ΛΠ)  
(ΙFRS) από 1.1.2005 η εταιρεία έχει προχωρήσει σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες (εκπαίδευση 
προσωπικού, ανάπτυξη ειδικού λογισµικού, κατάρτιση σύµβασης µε ελεγκτική εταιρεία) έτσι 
ώστε η µετάβαση αυτή να πραγµατοποιηθεί κατά τον πλέον οµαλό, άµεσο και αποτελεσµατικό 
τρόπο  

8. Στις αρχές του 2004 η εταιρεία απεφάσισε να προχωρήσει στην ανάπτυξη και εν συνεχεία στην 
παραγωγή ενός τετρακίνητου διθέσιου οχήµατος ευρείας χρήσης. Αφορµή υπήρξε η πρόταση ενός 
συνεργάτη Αρχιτέκτονα- Βιοµηχανικού Σχεδιαστή ο οποίος παρουσίασε µια παγκοσµίως 
πρωτότυπη ιδέα στην ∆ιοίκηση της εταιρείας, η οποία αφού εκτίµησε την βιωσιµότητα αυτής της 
ιδέας, ανέλαβε να την εξελίξει επενδύοντας στην ανάπτυξη του εν λόγω πρωτότυπου προϊόντος, 
µε τελικό στόχο την παραγωγή του και την διάθεση του στην Ελληνική και παγκόσµια αγορά. 
Στο τέλος του 2004 είχε ολοκληρωθεί η µελέτη καθώς και η κατασκευή πρωτότυπου                 
οχήµατος. Αναµένεται η σε συνεργασία µε Ευρωπαϊκό φορέα η απόκτηση έγκρισης τύπου, έτσι 
ώστε να οριστικοποιηθούν οι λεπτοµέρειες της κατασκευής και να προγραµµατισθεί η παραγωγή 
του. Στόχος είναι η έναρξη παραγωγής εντός του 2006.       

9. Από τον Σεπτέµβριο του 2004 τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το βαφείο ηλεκτροστατικής βαφής µε 
φυσικό αέριο µε σηµαντική οικονοµία της τάξεως του 25% στο κόστος ενέργειας. Σηµειώνεται ότι 
η εταιρεία έχει εντάξει µε την υπ’ αριθµό 15624/1025-10/8/2004 απόφαση του Υπουργείου 
Ανάπτυξης στην ∆ράση 2.9.2 του Ε.Π. ¨ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ¨ σχετική πρόταση της που 
αφορά την αναφερόµενη χρήση φυσικού αερίου και στην οποία συµπεριλαµβάνεται και η 
απόκτηση πιστοποιητικού ορθολογικής περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά τις διατάξεις του 
Κανονισµού (ΕΚ)761/2001 ΕΜΑΣ.   

10. Ξεκίνησε στο τέλος του 2004 η µεταφορά της θυγατρικής MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ σε 
νέους χώρους συνολικής επιφάνειας άνω των 5.000 τ.µ. Η µεταφορά ολοκληρώθηκε στις αρχές 
του 2005. Στους νέους χώρους, αφενός λόγω αναδιάρθρωσης των γραµµών παραγωγής 
αναµένεται σηµαντική βελτίωση της παραγωγικότητας αλλά και δυνατότητας µεγαλύτερων όγκων 
παραγωγής, καθώς όπως φαίνεται από την εν γένει πορεία της συγκεκριµένης εταιρείας θα 
υπάρξει ανάλογη ζήτηση. 

11. Τέλος κατά τη διάρκεια του 2004 πραγµατοποιήθηκαν επισκέψεις και επαφές µε βιοµηχανικές 
εταιρείες στην περιοχή των Σκοπίων µε στόχο τη διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασιών µε 
φορείς της περιοχής που θα βοηθήσουν αφ’ ενός στη µείωση του κόστους παραγωγής αφ’ ετέρου 
στην προώθηση των πωλήσεων στα Βαλκάνια. Οι σχετικές συζητήσεις και διερευνητικές επαφές 
συνεχίζονται. 

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΧΡΗΣΗΣ 

Ο κύκλος εργασιών της κλειόµενης χρήσης, παρουσίασε σηµαντική αύξηση και ανήλθε σε 
11.561.305,23 Ευρώ έναντι των 7.586.680,28 Ευρώ της προηγούµενης χρήσης , δηλαδή σηµείωσε 
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αύξηση κατά 52,39%. Τα καθαρά κέρδη της χρήσης προ φόρων ανήλθαν σε 1.611.988,92  Ευρώ έναντι  
838.391,43 Ευρώ της προηγούµενης χρήσης, σηµειώνοντας αύξηση κατά 92,27% . 

Τα Μικτά κέρδη ανήλθαν σε 3.026.823,18 Ευρώ έναντι 2.021.356,53 Ευρώ της προηγούµενης 
χρήσης µετά δε των λοιπών εσόδων εκµετάλλευσης και την αφαίρεση των εξόδων διοίκησης έρευνας – 
ανάπτυξης , διάθεσης και των χρηµατοπιστωτικών αποτελεσµάτων , τα ολικά καθαρά κέρδη 
εκµετάλλευσης ανήλθαν σε 1.579.453,37 Ευρώ έναντι 833.520,66 Ευρώ της προηγούµενης χρήσης 
,σηµειώνοντας αύξηση κατά 89,49%. 

Οι  συντελεστές  µικτού  κέρδους  και  καθαρού  κέρδους προ φόρων παρέµειναν σε υψηλά 
επίπεδα,  και ανέρχονται σε 26,18 % και 13,94 % αντίστοιχα, προ αποσβέσεων δε ανέρχονται σε 34,34 
% και 25,32 % αντίστοιχα. 
Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι η κλειόµενη χρήση της 1.1.2004-31.12.2004 υπήρξε  
σηµαντικά κερδοφόρα και γενικά η πορεία της εταιρείας κρίνεται  κατά την χρήση αυτή ιδιαίτερα 
θετική και απολύτως  ικανοποιητική .   
Ακολουθεί συγκριτικός πίνακας στοιχείων αποτελεσµάτων της τελευταίας τριετίας  

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

ΧΡΗΣΕΩΝ 2004-2003-2002 
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ) 

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΠΟΣΑ  ΣΕ  ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ 
 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 
                Κύκλος Εργασιών 11.561,30 7.586,68 8.075,31
Μείον      Κόστος Πωλήσεων 8.534,48 5.565,32 5.480,40
                ΜΙΚΤΑ ΚΕΡ∆Η 3.026,82 2.021,36 2.594,91
                Λοιπά Έσοδα  Εκµετάλλευσης 57,56      51,30 40,12
Μείον      Έξοδα ∆ιοίκησης 995,74    855,20 839,07
Μείον      Έξοδα Έρευνάς & Ανάπτυξης  225,28    130,94 122,00
Μείον      Έξοδα ∆ιάθεσης 283,41     279,77 304,90
Πλέον      Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα 0,50     26,77 -45,99
                ΟΛΙΚΑ ΚΕΡ∆Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1.579,45   833,52 1.415,05
                Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 104,03     88,36 100,06
                Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 37,31       0,02 51,85
                Μη Ενσωµατωµένες Αποσβέσεις 34,18     83,47 90,85
                ΚΕΡ∆Η ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ  (Α) 1.611,99   838,39 1.372,41
Μείον      Φόρος Εισοδήµατος 508,88  303,26 387,52
                ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ∆ΙΑΘΕΣΗ 945,19 535,13  984,89
Πλέον     Αποσβέσεις  Χρήσεως 1.315,87      1.053,90 1.261,91
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (Α+Β) 2.927,86    1.892,29 2.634,32

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

Η πραγµατική κατάσταση της εταιρείας  είναι  ιδιαίτερα  ικανοποιητική  και  ανταποκρίνεται στην  
εµφανιζόµενη εικόνα  του Ισολογισµού της κλειοµένης χρήσης. Συνοπτική µεταβολή της οικονοµικής 
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κατάστασης καθώς και των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας των χρήσεων 2002-2004 παρουσιάζονται 
στους παρακάτω πίνακες . 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

ΧΡΗΣΕΩΝ 2004-2003-2002  
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ) 

 ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ     31/12/04          31/12/03   31/12/02 

Αναπόσβεστη αξία Παγίου Ενεργητικού   15.941,67 14.670,45      10.377,18
Μείον Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις        681,87     129,80           251,21
Μείον Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπ.         13,64         2,70           3,23

 ΚΑΘΑΡΟ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   15.246,16 14.537,95 10.122,74
Αποθέµατα      2.055,99   1.289,98 765,97
Απαιτήσεις     4.545,03   3.171,91 3.213,73

  ∆ιαθέσιµα     1.892,91   1.549,27 2.384,73
   ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     8.493,93   6.011,16 6.364,43
Μείον Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις     4.124,87   1.977,52 1.949,21
Μείον Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα                                3,49          3,49 3,49
  ΚΑΘΑΡΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    4.365,57    4.030,15 4.411,73
  Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού         37,89       40,82 13,34
Μείον Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού         25,58       22,15 19,07
  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ         12,31      18,67 -5,73
               ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ            19.624,04    18.586,77      14.528,74

    
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 2004-2003-2002 
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ) 

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ       31/12/04       31/12/03   31/12/02 
  Κεφάλαια  4.725,00          4.725,00     4.725,00 

  
∆ιαφορές Αναπροσαρµογής – Επιχορηγήσεις 
Επενδύσεων 4.843,63          3.909,80 176,91 

   Αποθεµατικά – ∆ιαφορές υπέρ το άρτιο 10.054,09          9.928,57 9.377,80 
Υπόλοιπο  εις Νέο  1,32                23,40 249,03 

   ΣΥΝΟΛΟ   19.624,04      18.586,77 14.528,74 

  

Τα  ίδια κεφάλαια της Εταιρείας αυξήθηκαν ποσοστιαία κατά 5,58 % σε σχέση µε την προηγούµενη 
χρήση και ανέρχονται σε 19.624,04 χιλιάδες ευρώ.  

Η Εταιρεία έχει στην κυριότητα της ,οικόπεδα στη Θέση Πράρι - Μουστάκι, ∆ήµου Ασπροπύργου 
Αττικής συνολικής εκτάσεως 78.327,19 τ.µ , των οποίων η  αξία κτήσεως σύµφωνα µε τα τηρούµενα 
από την Εταιρεία βιβλία  ανέρχεται σε  7.156,31 χιλιάδες ευρώ. 

Μετά την ολοκλήρωση της ανέγερσης και των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων η συνολική 
καλυπτόµενη επιφάνεια ανέρχεται σε 13.379,08 τ.µ.   

Η αξία κτήσεως σύµφωνα µε τα βιβλία ανέρχεται σε  5.242,08 χιλιάδες ευρώ.   
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Επί των ανωτέρω ακινήτων δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη. 

Πρέπει να σηµειωθεί , αναφορικά και µε την αποτίµηση των εν λόγω ακινήτων ότι ότι η Εταιρεία στην 
διάρκεια της χρήσεως 2003, προέβη µε βάση το άρθρο 15 του ν. 3229/2004 σε αναπροσαρµογή της 
αξίας των Οικοπέδων της στην εύλογη αξία τους, η οποία προσδιορίσθηκε  µε βάση έκθεση εκτίµησης 
από ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα εκτιµητή . Από την αναπροσαρµογή αυτή, προέκυψε υπεραξία ποσού 
4.962 χιλιάδων Ευρώ η οποία µεταφέρθηκε στο λογαριασµό του Παθητικού ΑΙΙΙ ¨ ∆ιαφορές 
αναπροσαρµογής ¨. Στο αποθεµατικό αυτό συµψηφίσθηκε  η ζηµιά ποσού 1.172 χιλιάδων  Ευρώ που 
προέκυψε από την αποτίµηση και πώληση συµµετοχών της Εταιρείας,  και η τελικώς  προκύψασα 
διαφορά ποσού 3.790 χιλιάδων Ευρώ παρέµεινε εις  πίστωση του ανωτέρω αποθεµατικού. Επίσης στη 
χρήση 2004 η εταιρεία αναπροσάρµοσε τις αξίες κτήσης των κτιρίων της µε βάση τις διατάξεις του Ν. 
2065/92 µε αποτέλεσµα να  αυξηθεί η αξία κτήσης αυτών κατά 1.184.551,90 € και των 
συσσωρευµένων αποσβέσεων κατά 515.597,64 €. Η διαφορά αναπροσαρµογής που προέκυψε 
καταχωρήθηκε στον λογαριασµό Παθητικού ‘Αποθεµατικά & λοιποί λογ/µοι ιδίων κεφαλαίων’ . 

Η εταιρεία την 31/12/2004 είχε καταθέσεις REPOS στις τράπεζες συνολικού ποσού πεντακοσίων 
πενήντα χιλιάδων (550.000,00) ευρώ  καθώς και επενδύσεις σε οµόλογα ένα εκατοµµύριο εκατόν 
ενενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια τριάντα ένα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (1.198.431,95 €)  που 
έχουν αναλυτικά ως εξής : 

α) PIRAEUS GRP CAP                                   € 398.431,95 

β) BANQUE FED CRED MUTUEL               € 800.000,00 

Τα ανωτέρω ποσά παρουσιάζονται στον λογαριασµό  ¨ Λοιπά  Χρεόγραφα ¨ του Ισολογισµού της 
εταιρείας. 

Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ανήλθαν στην τρέχουσα χρήση σε 4.124,87 χιλιάδες ευρώ και 
αυξήθηκαν σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο, κυρίως λόγω αύξησης των υποχρεώσεων για 
φόρους - αποτέλεσµα της υψηλής κερδοφορίας (αύξηση 92,27%)-  και της µερισµατικής πολιτικής της 
εταιρείας για καταβολή υψηλότερου µερίσµατος (0,07 ευρώ ανά µετοχή) σε σχέση µε την προηγούµενη 
χρήση 2003 (0,02 ευρώ ανά µετοχή ) .   

Η Εταιρεία κατά την 31.12.2004 δεν είχε διαθέσιµο συνάλλαγµα. 

Για την κατάρτιση του Ισολογισµού της παρούσας χρήσης και τους συνοδεύοντες αυτόν αφενός µεν 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης και αφετέρου πίνακα διάθεσης των κερδών 
(αποτελεσµάτων)  εφαρµόσθηκαν οι βασικές λογιστικές αρχές σύµφωνα µε τα όσα ορίζουν οι σχετικοί 
νόµοι, οι οποίες αναλύονται στο  προσάρτηµα , το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα των 
οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας .  

Στις 31/12/2004 οι µακροπρόθεσµες  υποχρεώσεις ανέρχονται σε 681,87 χιλιάδες ευρώ, αφορούν 
δάνεια και υποχρεώσεις προς προµηθευτές για αγορά παγίων στοιχείων και αυξήθηκαν σε σχέση µε 
την προηγούµενη χρήση λόγω της επενδυτικής πολιτικής της εταιρείας για εκσυγχρονισµό του 
µηχανολογικού της εξοπλισµού.  

Η σχετική διάρθρωση του Ισολογισµού της εταιρείας έχει ως εξής: 
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∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

MEVACO AE 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  2004 %     2003  %     2002     %    

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ    214.989,75  0,88 304.093,38 1,47 391.538,38 2,34 

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  

   Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις       210.646,59     0,86 

 

0,00 

 

     0,00 

 

              0,00 

 

        0,00

  II. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις  14.637.912,47   59,81 13.488.833,92 65,09 7.666.810,29 45,76 

  III. Συµµετοχές και άλλες 
µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές 
απαιτήσεις  

 

    878.128,81   

 

    3,59 

 

877.528,81 

 

 

     4,23 

 

 

   2.318.833,90 

 

      13,84

Σύνολο Γ.  15.726.687,86 64,26 14.366.362,73 69,33 9.985.644,19 59,60 

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

  I. Αποθέµατα    2.055.988,49 8,40 1.289.974,02 6,23 765.975,18 4,57 

  II. Απαιτήσεις  4.545.030,73  18,57 3.171.907,64 15,31 3.213.726,22 19,18 

  III. Χρεόγραφα  1.748,431,95    7,14 1.400.000,00 6,76 2.250.000,00  13,43 

  IV. ∆ιαθέσιµα     144.484,99    0,59 149.271,66 0,72 134.728,41 0,80 

Σύνολο ∆.  8.493.936,16     34,71 6.011.153,32 29,01 6.364.429,81 37,99 

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 
ΛΟΓΑΡΓΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ          37.885,19     0,15 

40.822,69 0,20 13.344,49 0,08 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  24.473.498,96 100,00 20.722.432,12 100,00 16.754.956,87 100,00 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ  2004       %  2003  %     2002     %    

Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      

  I. Κεφάλαιο (µετοχικό κτλ.)  4.725.000,00 19,31 4.725.000,00 22,80 4.725.000,00 28,20 

  II. ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών 
υπέρ το άρτιο  

7.626.118,85 31,16 7.626.118,85 36,80 7.626.118,85 45,52 

  III. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής-
Επιχορηγήσεις   

4.843.631,27 19,79 3.909.804,06 18,87 176.908,56 1,06 

  IV. Αποθεµατικά κεφάλαια  2.427,968,42   9,92 2.302.449,79 11,11 1.751.685,84 10,45 

  V. Αποτελέσµατα εις νέο  1.321,13    0,01 23.399,97 0,11 249.030,07 1,49 

Σύνολο Α.  19.624.039,67 80,18 18.586.772,67 89,69 14.528.743,32 86,71 

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ 
ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α                   

        17.132,50      0,07             6.188,22      0,03           6.722,90         0,04

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

  I. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις        681.874,00   2,79 129.799,98 0,63 251.210,38 1,50 

  II. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     4.124.871,89 16,85 1.977.523,23 9,54 1.949.206,22 11,63 

Σύνολο Γ.     4.806.745,89 19,64 2.107.323,21    10,17 2.200.416,60 13,13 

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  

        25.580,90     0,10 22.148,02 0,11 19.074,05 0,11 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  24.473.498,96  100,00 20.722.432,12 100,00 16.754.956,87 100,00 
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ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

Παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα πηγών και χρήσεων των κεφαλαίων καθώς και στον πίνακα 
ταµειακών ροών της εταιρείας κατά την περίοδο 2003-2004 που ακολουθούν. 

ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2004 2003 
ΠΗΓΗ 

2004-2003 
% 

   Ι. ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ        
∆ιαφοράς αναπρ/γής-Επιχ/σεις 
επενδύσεων 384.952,76 120.079,81 264.872,95    8,27 

Αποθεµατικών Κεφαλαίων 2.427.968,42 2.302.449,79 125.518,63    3,93
Προβλέψεων για κινδύνους και έξοδα 17.132,50 6.188,22 10.944,28    0,34
Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων  681.874,00 129.799,98 552.074,02   17,25
Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων  4.124.871,89 1.977.523,23 2.147.348,66  67,08
Μεταβατικών Λογαριασµών 25.580,90 22.148,02 3.432,88     0,11
ΙΙ. ΑΠΟ ΜΕΙΩΣΗ   
Εξόδων Εγκαταστάσεως  214.989,75 304.093,38 89.103,63  2,78
∆ιαθεσίµων  144.484,99 149.271,66 4.786,67    0,15
Μεταβατικών Λογαριασµών   37.885,19 40.822,69 2.937,50     0,09

ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ    3.201.019,22  100,00

ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ    2004     2003 
        ΧΡΗΣΗ 
      2004-2003 

% 

   Ι. ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ       
Ασώµατων Ακινητοποιήσεων 210.646,59 0,00 210.646,59 6,58 
Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων 13.968.958,20 13.488.833,92 480.124,28 15,00 
Συµµ/χών & άλλων χρηµ/κών 
απαιτήσεων 878.128,81 877.528,81 600,00 0,02 

Αποθεµάτων  2.055.988,49 1.289.974,02 766.014,47  23,93 
Απαιτήσεων 4.545.030,73 3.171.907,64 1.373.123,09 42,90 
Χρεογράφων 1.748.431,95 1.400.000,00 348.431,95 10,88 
ΙΙ. ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ   
Αποτελεσµάτων εις νέο 1.321,13 23.399,97 22.078,84 0,69 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ    3.201.019,22 100,00 

 
 

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ MEVACO AE  

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ  2004 2003
   Ταµειακή Ροή από παραγωγικές δραστηριότητες   

       1. Καθαρά Κέρδη (µετά από φόρους και µερίσµατα)     238.721,13   574.163,92
   Πλέον:      2. Αποσβέσεις            1.315.869,33 1.053.900,62

       3. Μείωση λογαριασµών εισπρακτέων  
       4. Αύξηση λογαριασµών πληρωτέων 

                    5. Αύξηση προβλέψεων                                                            

-  
2.150.781,54 

 10.944,28 

    14.340,38
    31.390,98

-
    Μείον:     6. Αύξηση λογαριασµών εισπρακτέων    1.370.185,59 -
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   7. Αύξηση Αποθεµάτων       766.014,47 523.  998,84
        8. Μείωση προβλέψεων  -          534,68
        9. Καθαρή Λειτουργική Ταµειακή Ροή    1.580.116,22 1.149.262,38
       Ταµειακή Ροή από επενδυτικές δραστηριότητες   

  Πλέον :    10. Μείωση χρεογράφων                                                             -   850.000,00
                   11. Μείωση συµµετοχών σε επιχειρήσεις 
   Μείον :    12. Αύξηση χρεογράφων                                                           

- 
     348.431,95 

  460.630,96
-

      13. Αύξηση παγίων 
      14. Αύξηση άλλων χρηµατοοικονοµικών παγίων                       

  1.917.536,57 
                    600,00 

1.826.951,91
          600,00

                 15. Καθαρή Ταµειακή Ροή από επενδυτικές δραστηριότητες    
     Ταµειακές ροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες 

            - 
2.266.568,52 

 - 516.920,95

   Πλέον :   16. Αύξηση µακροπρόθεσµων δανείων               
      17. Αύξηση επιχορηγήσεων επενδύσεων                

   Μείον :   18. Μείωση µακροπρόθεσµων δανείων 
      19. Μείωση κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών 
      20. Καθαρή Ταµειακή Ροή από χρηµατ/κές  δραστηριότητες    
      21. Καθαρή µεταβολή χρηµατοροής                                           
      22. Ταµείο και Xρηµατικά ∆ιαθέσιµα αρχής χρήσης 

                   23. Ταµείο και Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα τέλους χρήσης 

             552.074,02 
   264.872,95 

 
      135.281,34  

681.665,63 
 -4.786,67 

       149.271,66 
144.484,99 

-
-

   121.410,40
   496.387,78  
-617.798,18

     14.543,25
   134.728,41
  149.271,66

3. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ   

Όπως προκύπτει από την µέχρι τώρα πορεία των εργασιών κατά το πρώτο τρίµηνο του 2005 η εταιρεία 
αναµένεται από την δική της παραγωγική δραστηριότητα να παρουσιάσει αυξηµένες πωλήσεις σε 
σχέση µε το 2004 κατά ποσοστό 20% περίπου, εφόσον δεν υπάρξουν απρόβλεπτες εξελίξεις που θ’ 
αποτελέσουν τροχοπέδη στην ανάπτυξη των εργασιών της εταιρείας . Στον ίδιο ρυθµό αύξησης 
αναµένονται να αυξηθούν και τα κέρδη της σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Μέσα στο 2004 
έγιναν µε βάση την πάγια πολιτική της διοίκησης της εταιρείας , επενδύσεις ύψους 1.968,08 χιλιάδων 
ευρώ  που αναλύονται ως ακολούθως: 

 Σε χιλιάδες ευρώ

1. Κτίρια – Τεχνικά έργα                                                                   10,98 

2. Μηχανήµατα–Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός  
εξοπλισµός                            

1.575,79

3. Έπιπλα – λοιπός εξοπλισµός                                                 26,48

4. Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης                                            315,97

5. Λοιπά έξοδα αναδιοργάνωσης & πολυετούς απόσβεσης         38,86

     ΣΥΝΟΛΟ    1.968,08
 

 

Για το 2005 προβλέπονται, εφόσον δεν υπάρξουν σηµαντικοί λόγοι ή γεγονότα που επιβάλλουν την 
οιαδήποτε απόκλιση-διαφοροποίηση,  να πραγµατοποιηθούν επενδύσεις ύψους 1,2 εκ Ευρώ οι οποίες 
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αφορούν νέες επενδύσεις σε σύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό και σε συστήµατα αυτόµατης 
τροφοδοσίας των µηχανηµάτων. 

4. ΣΤΟΧΟΙ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Με δεδοµένα τα άλµατα που πραγµατοποιήθηκαν µέσα στο 2004 τόσο ως προς τον κύκλο 
εργασιών όσο και ως προς τα προ φόρων κέρδη η διοίκηση της εταιρείας φρονεί ότι κατά το 2005 
θα πρέπει να καταβληθεί σηµαντική προσπάθεια διατήρησης του κύκλου εργασιών στα ίδια 
επίπεδα και πιθανόν ελαφρά υψηλότερα µε την ελπίδα ότι µε την σταθεροποίηση ή και την 
πιθανή ελαφρά υποχώρηση των τιµών των πρώτων υλών θα υπάρξει µια καλύτερη εικόνα όσον 
αφορά τα αποτελέσµατα. 

Η Εταιρεία συνεχίζει την επιθετική πολιτική στον τοµέα των επενδύσεων για την 
αντιµετώπιση των συνεχώς αυξανόµενων απαιτήσεων της ελληνικής αγοράς αλλά και της 
αύξησης της εξαγωγικής δραστηριότητας. Η ∆ιοίκηση της εταιρείας προγραµµατίζει επενδύσεις 
της τάξεως του 1,2 εκ. € για το έτος 2005 µε σηµαντικότερη από αυτές µια νέα γραµµή κοπής 
λαµαρίνας προϋπολογισµού 640 χιλ. € η οποία έχει ήδη παραγγελθεί και αναµένεται αφενός να αυξήσει 
σηµαντικά την παραγωγή σε κοµµένα αναπτύγµατα λαµαρίνας µε υψηλά ποιοτικά standards και µε 
σηµαντικά χαµηλότερο κόστος. Λόγω της εξαιρετικά υψηλής παραγωγικότητας της νέας αυτής 
γραµµής, η εταιρεία θα επιδιώξει να την χρησιµοποιήσει για κοπές τρίτων µια και η αγορά παρουσιάζει 
σηµαντικό κενό στον τοµέα αυτό. 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας παραµένει σταθερή στην απόφαση της για ενίσχυση της εξαγωγικής 
δραστηριότητας µε σταθερά βήµατα, και η υφιστάµενη αύξηση και εν γένει ενίσχυση του εξαγωγικού 
προσανατολισµού αυτού επιβεβαιώνει την ποιότητα και ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της 
Εταιρείας. Επόµενος στόχος της διοίκησης της Εταιρείας είναι η  αγορά των Βαλκανίων που 
αναµένεται να παρουσιάσει ενδιαφέρον µεσοπρόθεσµα. 

Σε ότι αφορά την πιθανότητα συνεργασίας µε την KRAUS MAFFEI- WEGMAN στον τοµέα του 
αµυντικού προσανατολισµού, επί του παρόντος αναστέλλεται κάθε σκέψη άµεσης συνεργασίας, 
δεδοµένου ότι η εν λόγω εταιρεία άλλαξε προσανατολισµό ιδρύοντας στην περιοχή του Βόλου µια 
εταιρεία συµφερόντων της, η οποία θα διαχειρισθεί όλο το πακέτο των αντισταθµιστικών µε 
αποτέλεσµα να αναµένουµε πιθανή συνεργασία µε την εν λόγω νεοϊδρυθείσα εταιρεία και όχι απ’ 
ευθείας µε την µητρική KMW.  

Αναζητώντας την διεύρυνση της παρουσίας της Mevaco στην Ελληνική και διεθνή αγορά, αξίζει να 
αναφερθεί ότι στις αρχές του 2004 η εταιρεία απεφάσισε να προχωρήσει στην ανάπτυξη και εν 
συνεχεία στην παραγωγή ενός τετρακίνητου διθέσιου οχήµατος ευρείας χρήσης. Αφορµή υπήρξε η 
πρόταση ενός συνεργάτη Αρχιτέκτονα- Βιοµηχανικού Σχεδιαστή ο οποίος παρουσίασε µια παγκοσµίως 
πρωτότυπη ιδέα στην ∆ιοίκηση της εταιρείας, η οποία αφού εκτίµησε την βιωσιµότητα αυτής της ιδέας, 
ανέλαβε να την εξελίξει επενδύοντας στην ανάπτυξη του εν λόγω πρωτότυπου προϊόντος, µε τελικό 
στόχο την παραγωγή του και την διάθεση του στην Ελληνική και παγκόσµια αγορά. Στο τέλος του 
2004 είχε ολοκληρωθεί η µελέτη καθώς και η πειραµατική κατασκευή ενός πρωτότυπου οχήµατος. 
Αναµένεται η σε συνεργασία µε Ευρωπαϊκό φορέα η απόκτηση έγκρισης τύπου, έτσι ώστε να 
οριστικοποιηθούν οι λεπτοµέρειες της κατασκευής και να προγραµµατισθεί η παραγωγή του. Στόχος 
είναι η έναρξη παραγωγής εντός του 2006.       
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Σε ότι αφορά τις εν γένει συµµετοχές της η ∆ιοίκηση της εταιρείας αποφάσισε να προχωρήσει στην 
περαιτέρω µείωση των θέσεων της στην MEVAPOWER Α.Ε. στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του 
στρατηγικού της σχεδιασµού και την αποδοτικότερη αξιοποίηση των κεφαλαίων της, µε επικέντρωση 
στο κύριο αντικείµενο δραστηριότητάς της και στην προσπάθεια διαρκούς ενισχύσεως του εξαγωγικού 
της προσανατολισµού. 

Σε ότι αφορά τις θυγατρικές εταιρείες του οµίλου MEVATANCO electronics και MEVACO 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, η διοίκηση της εταιρείας καταρτίζει πλάνα για την ισχυροποίηση τους στον 
κλάδο που λειτουργεί η κάθε µια.    

Ειδικότερα σχετικά µε την εταιρεία MEVATANCO, µετά την επιτυχή και έντονη δραστηριοποίηση της 
µε τη συµµετοχή της στην κατασκευή τριών µεγάλων σταδίων στην ελληνική επικράτεια , προς το 
παρόν τηρείται στάση αναµονής για την αξιολόγηση της περαιτέρω δραστηριοποίησης της, ιδίως σε 
αναβαθµίσεις ηλεκτρονικών πινάκων υφιστάµενων αθλητικών χώρων. 

Τέλος σε ότι αφορά την εταιρεία MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ οι προοπτικές αναγράφονται 
ευοίωνες για το 2005. Τα θετικά αποτελέσµατα από την µεταφορά στους νέους χώρους αναµένεται να 
γίνουν εµφανή στο β΄ εξάµηνο του 2005. 

5. ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ     

Τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2004  1.611.988,92 Ευρώ προτείνεται να διατεθούν µε βάση τον  σχετικό 
πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων που έχει ως ακολούθως:  

 

ΠΟΣΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ 

Ποσά κλειόµενης Χρήσεως 2004 
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως                                                 1.611.988,92
(+) Υπόλοιπο αποτελεσµάτων προηγούµενων Χρήσεων            23.399,97
( -)  ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων                                        71.749,00  
(+) Αποθεµατικά προς διάθεση                                                                         111.881,37
Σύνολο                 1.67521,26
Μείον :1. Φόρος εισοδήµατος      508.884,73

            2. Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 157.915,40
Κέρδη προς διάθεση 1.008.721,13

 

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :  

Τακτικό αποθεµατικό 52.400,00
Πρώτο µέρισµα 348.387,48
Πρόσθετο µέρισµα 251.331,18
Πρόσθετο µέρισµα από κέρδη προηγούµενων χρήσεων 135.281,34
Αποθεµατικό ιδίας συµµετοχής Μέτρο 2.5.1. ΕΠ.Α.Ν. 
(Αποφ. 14288/∆ΒΕ68ν.2601/98/31.7.2003)                                                             0,00
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Αφορολόγητο αποθεµατικό φορολογηθέντα κατ’ άρθρο 8 ν.2579/98                     0,00
Αφορολόγητα αποθεµατικά                                                                                      
Αφορολόγητο αποθεµατικό Ν.3220/04                                                                    185.000,00
Αφορολόγητο αποθεµατικό παρ. 6 άρθρου 12 Ν. 1892/90 
(παρ. 4 άρθρου 14 ν. 2601/98)                                                                                  0,00
Αποθεµατικά απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα                                             0,00
Αµοιβές και ποσοστά µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου                                            35.000,00
Υπόλοιπο κερδών  εις  νέον                                                                                     1.321,13

Σύνολο   1.008.721,13
 

Προτείνεται όπως διανεµηθεί συνολικά ως µέρισµα το ποσό των 735.000 Ευρώ, που αντιστοιχεί σε 
Ευρώ 0,07 ανά µετοχή της Εταιρείας το οποίο ποσό είναι αυξηµένο κατά 250% σε σχέση µε την χρήση 
2003.    

Με βάση όλα τα παραπάνω αναφερθέντα, τις οικονοµικές καταστάσεις καθώς και το προσάρτηµα της 
31.12.2004, έχετε νοµίζουµε κύριοι Μέτοχοι, όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να µας χορηγήσετε την 
από τον Νόµο απαλλαγή µας όπως προβλέπεται από το καταστατικό της Εταιρείας. Η ∆ιοίκηση της 
Εταιρείας είναι πεπεισµένη ότι η ισχυρή παραγωγική, λειτουργική και εµπορική βάση που έχει 
δηµιουργήσει η Εταιρεία τα τελευταία χρόνια , σε συνδυασµό µε την σταθερή προσήλωσή της σε 
συγκεκριµένους στόχους, και την διαρκή παρακολούθηση όλων των εξελίξεων του κλάδου, παρέχουν 
την ασφάλεια για την συνέχιση της αναπτυξιακής της πορείας προς όφελος των µετόχων της .  

Ολοκληρώνοντας θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τους µετόχους µας, διαβεβαιώνοντας τους ότι 
τόσο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο όσο και τα ∆ιευθυντικά στελέχη είναι πλήρης αφοσιωµένοι για την 
επίτευξη σηµαντικών αποδόσεων στο εγγύς µέλλον.   

Ασπρόπυργος  26 Απριλίου 2005 

 Με εντολή ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ∆ΕΛΕΝ∆ΑΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση αποτελείται από (12) σελίδες και είναι εκείνη που αναφέρεται στο 
πιστοποιητικό ελέγχου που χορηγήθηκε µε ηµεροµηνία της 

27  Απριλίου 2005 

Ο Ορκωτής Ελεγκτής  Λογιστής 

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ∆. ΜΑΚΡΗΣ  

Α.Μ   ΣΟΕΛ   16311 

ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε 
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Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α 

------------------------------- 

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 

ΤΗΣ MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 

(βάσει των διατάξεων του κωδικοποιηµένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) 

      

1. ΠΑΡ. 1.  ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ∆ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 

 
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. 

 

α)  Άρθρο 42α παρ.3 :  Παρέκκλιση  από τις σχετικές διατάξεις περί κατάρτισης των ετήσιων 

οικονοµικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση µε απόλυτη σαφήνεια της 

πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού. 

∆εν έγινε 

 

β)  Άρθρο 42β παρ.1 : Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής 

εµφάνισης του Ισολογισµού και του λογαριασµού "αποτελέσµατα χρήσεως". 

∆εν έγινε 

 

γ)  Άρθρο 42β παρ.2 : Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε 

περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς. 

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

 

δ)  Άρθρο 42β παρ.3 : Προσαρµογή στην δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική 

αρίθµηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί. 

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

 

ε)  Άρθρο 42β παρ.4 : Συµπτύξεις λογαριασµών του ισολογισµού που αντιστοιχούν σε 

αραβικούς αριθµούς, για τις οποίες (συµπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως 

αυτής. 

∆εν έγιναν συµπτύξεις λογαριασµών 

 

στ) Άρθρο 42β παρ.5 : Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως για να καταστούν 

οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειοµένης   χρήσεως. 

∆εν έγιναν αναµορφώσεις 
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2.  ΠΑΡ. 2.  ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

α)  Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.α : Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών Στοιχείων και 

υπολογισµού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις τους. 

 

1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως ή του κόστους 

ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρµοσµένης µε βάση τους ειδικούς νόµους αξίας του, η οποία 

είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις 

προβλεπόµενες από τον νόµο αποσβέσεις.  

2. Τα από αγορά προερχόµενα αποθέµατα (εµπορεύµατα, πρώτες ύλες, αναλώσιµα κ.λ.π.) 

αποτιµήθηκαν στην κατ' είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ της τιµής κτήσεως και της κατά το τέλος 

της χρήσεως τρέχουσας τιµής αγοράς τους. 

3. Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόµενα αποθέµατα, εκτός από τα υπολείµµατα και υποπροϊόντα, 

αποτιµήθηκαν στην κατ' είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ του κόστους παραγωγής τους και του 

κατά το τέλος της χρήσεως κόστους αναπαραγωγής τους. Η χαµηλότερη αυτή τιµή ήταν 

χαµηλότερη και από την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. 

4.  Τα υπολείµµατα και τα υποπροϊόντα αποτιµήθηκαν στην πιθανή τιµή πωλήσεώς τους 

µειωµένη µε τα προβλεπόµενα άµεσα έξοδα πωλήσεως. 

5.  Η µέση τιµή κτήσεως όλων των αποθεµάτων προσδιορίσθηκε µε την µέθοδο του ετήσιου 

µέσου σταθµικού, η οποία ακολουθείται πάγια. 

6.α Οι τακτικές αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων , εκτός από  τα  γήπεδα  που  

δεν  υπόκεινται  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.  

6.β. Η Εταιρεία στηριζόµενη  στην γνωµοδότηση αριθµό 205/1998 της ολοµέλειας των Νοµικών 

Συµβούλων ∆ιοικήσεως σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία για εκείνους που συµπλήρωναν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης µέχρι το τέλος της 

επόµενης χρήσης.(Βλέπε σχετικά κεφ. παρ. 7α του παρόντος) . 

 

β)  Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.α : Βάσεις µετατροπής σε 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 αναµορφώσεις 

 

δ)  Άρθρο 43 παρ.7 εδάφ.β : Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους 

παραγωγής των αποθεµάτων ή των κινητών αξιών. 

∆εν έγιναν αναµορφώσεις 

 

ε)  Άρθρο 43 παρ.7 εδάφ.γ : Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των 

αποθεµάτων και  κινητών αξιών και  της τρέχουσας τιµής. 
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∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

 

στ)  Άρθρο 43 παρ. 9 : Ανάλυση και επεξήγηση της γενοµένης µέσα στην χρήση, µε βάση 

ειδικό νόµο, αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της 

κινήσεως του λογαριασµού "∆ιαφορές αναπροσαρµογής". 

 

Σύµφωνα µε τον  Ν. 2065/92 έγινε στην χρήση 2004 αναπροσαρµογή της αξίας κτήσης των 

κτιρίων και των  συσσωρευµένων αποσβέσεων τους εξαιτίας της οποίας αυξήθηκε η αξία κτήσης  

κατά 1.184.551,90 € και των συσσωρευµένων αποσβέσεων κατά 515.597,64 €. Η διαφορά 

αναπροσαρµογής 668.954,26 € που προέκυψε καταχωρήθηκε στο κονδύλι του Παθητικού ¨ 

∆ιαφορές αναπροσαρµογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων ¨. Οι αποσβέσεις της χρήσης 

υπολογίστηκαν στην αναπροσαρµοσµένη αξία και είναι µεγαλύτερες από εκείνες που θα 

προέκυπταν εάν δεν είχε γίνει  η αναπροσαρµογή κατά 59.227,60 €.  Ακολουθεί σχετικός 

πίνακας :  

 
ΕΙ∆ΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

ΑΠΟΣΒΕ-ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΡ/ΝΗ 
ΑΞΙΑ 

ΕΠΙΛΕΓ- 
ΟΜΕΝΗ  
ΑΞΙΑ 

ΑΝΑΠΡΟΣ. 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

∆ΙΑΦΟΡΑ 
ΑΝΑΠΡ/ΗΣ 

∆ΙΑΦΟΡΑ 
ΑΠΟΣΒΕ-
ΣΕΩΝ 

Ακίνητο Α 1999 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Α 850.740,46 583.065,17 1.143.831,07 1.143.417,77 786.580,02 293.090,61 203.928,15 

Ακίνητο Β 1999 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Β 905.915,60 671.275,71 1.218.720,23 1.218.365,13 905.265,12 312.804,63 234.344,50 

Ακίνητο Γ 2001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Γ 1.926.391,63 242.492,85 2.470.991,91 2.469.801,36 312.351,88 544.600,28 71.049,55 

Αποθήκη 2002 ΑΠΟΘΗΚΗ ∆ 113.653,32 20.934,44 147.709,70 147.709,70 27.209,89 34.056,38 6.275,45 

Σύνολο Ακινήτων 3.796.701,01 1.517.768,17 4.981.252,91 4.979.293,96 2.031.406,90 1.184.551,90 515.597,64 

 

3. ΠΑΡ.3 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

 

α)  Άρθρο 42ε παρ.8 : Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς 

απόσβεσης). 

 

(βλέπε συνηµµένο πίνακα Μεταβολών Παγίων) 

 

β)  Άρθρο 43 παρ.5 εδάφ.δ : Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων 

∆εν έγιναν  

 

γ)  Άρθρο 43 παρ.5 εδάφ.ε : Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων παγίων περιουσιακών 

στοιχείων 

∆εν σχηµατίσθηκαν 

 

δ)    Άρθρο  43  παρ.3  εδάφ.ε  :   Ανάλυση   και   επεξήγηση   των   ποσών  των εξόδων  

εγκαταστάσεων  ( πολυετούς απόσβεσης )  που  αφορούν  τη  χρήση :       

 
  α) ∆ηµιουργία Προγράµµατος για την εφαρµογή  των Λογιστικών 
Πρότυπων                                                                        

7.731,00 €  

β) Πρόγραµµα αναβάθµισης λογισµικού CNC KAD                                       16.350,00 € 
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γ) Λοιπά  Προγράµµατα Software     
δ) Σύστηµα πιστοποίησης κατά ΕΜΑΣ                                                        

4.438,38 € 
14.296,50 € 

Σύνολο                                                                       42.815,88 € 
 
ε)  Άρθρο 43 παρ.3 εδάφ.γ : Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών 

διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωµή των δόσεων και την 

αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για 

κτήσεις παγίων στοιχείων .   

∆εν υπάρχουν τέτοια ποσά 

 
στ)  Άρθρο 43 παρ.4 εδάφ.α΄ και β΄ : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Έξοδα 

ερευνών και αναπτύξεως", "Παραχωρήσεις και δικαιώµατα Βιοµηχανικής ιδιοκτησίας" και 

"Υπεραξία Επιχείρησης" (GOODWILL). 
 
 
α) Πρότυπο αυτ/νο όχηµα                                   283.304,65 
β) Λοιπά αυτ/να οχήµατα                                     32.665,23
Σύνολο    315.969,88 

                  
Τα ανωτέρω κονδύλια αφορούν την ανάπτυξη και κατασκευή πρότυπων αυτοκινούµενων 

οχηµάτων παντός δρόµου. Η εν λόγω ανάπτυξη και παραγωγή του αναφερόµενου οχήµατος 

αναµένεται να ολοκληρωθεί και υλοποιηθεί εντός του 2005. Σηµειώνεται ότι ήδη έχει ληφθεί 

προς εκτέλεση σηµαντικός αριθµός παραγγελιών έναντι των οποίων έχουν εισπραχθεί  και 

σχετικές προκαταβολές. 
                 

4. ΠΑΡ. 4 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

α)  Άρθρο 43 α παρ.1 εδάφ.β : Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό 
µεγαλύτερο από 10 %.  

Η εταιρεία κατέχει 71.750 κοινές ονοµαστικές µετοχές της εταιρείας MEVAPOWER A.E. επί 

συνόλου 204.450 κοινών ονοµαστικών  µετοχών δηλ. το 35,094 %, 67.000 κοινές ονοµαστικές 

µετοχές της εταιρείας MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. (πρώην Ε.Σ.Σ.Η.Ε.)  επί συνόλου 

100.000 κοινών ονοµαστικών  µετοχών δηλαδή το 67% και 30.600 κοινές ονοµαστικές µετοχές 

της εταιρείας MEVATANCO ATEBE επί συνόλου 60.000 κοινών ονοµαστικών µετοχών δηλ. το 

51%. Ακολουθεί σχετικός πίνακας µε την εσωτερική λογιστική αξία του συνόλου των 

κατεχόµενων από την εταιρεία ως άνω ποσοστών : 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜ/ΧΗΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

ΑΞΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 
& 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 
ΤΗΝ 31.12 

ΕΣΩΤ. ΛΟΓ. 
ΑΞΙΑ  

MEVAPOWER A.E    35,094 % 1.010.711,67 512.943,09 512.943,09 (1) 
MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ Α.Ε 

67,000 % 813.438,00 329.932,45 329.932,45 (1) 

MEVATANCO ATEBE 51,000 % 30.600,00 30.600,00 244.897,43 (2) 
ΣΥΝΟΛΟ  1.854.749,67 873.475,54 -  

(1) Με βάση τις οικονοµικές καταστάσεις (Κονδύλι Παθητικού  Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) της 
31.12.2003 
(2) Με βάση τις οικονοµικές καταστάσεις (Κονδύλι Παθητικού  Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) της 
31.12.2004 
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γ ) Άρθρο 43α παρ.1.ιε : Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες 
περιλαµβάνονται και οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

Συντάσσονται ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συµπεριλαµβάνουν τις κάτωθι 

εταιρείες: 

1)MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. Έδρα 2ο Χλµ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΑΡ.  Μ.Α.Ε . 40922/62/Β/98/0157, µε την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης. 

2)MEVATANCO ATEBE έδρα ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 52614/03/Β/02/50, µε την 

µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης. 

3) MEVAPOWER Α.Ε. Έδρα Κάτω Κηφισιά – 15ο Χλµ Εθνικής οδού Αθηνών Λαµίας, ΑΡ. Μ.Α.Ε. 

48933/01ΑΤ/Β/01/147(03), µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. 

5. ΠΑΡ.5 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

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

∆εν έγινε παρέκκλιση 

 
γ)  Άρθρο 43 α παρ.1 εδάφ.ι : ∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων 
ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται. 

∆εν υπάρχουν 

6. ΠΑΡ.6 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

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

 Αριθµός    Ονοµαστική Αξία Συνολική  Αξία 

Ονοµαστικές µετοχές εισηγµένες 10.500.000 0,45 4.725.000,00 

∆εν εκδόθηκαν 

 
β)  Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.ε & 42ε παρ.10 : Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σ' αυτούς 
δικαιώµατα. 

∆εν εκδόθηκαν 

 γ) Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.ιστ : Απόκτηση ίδιων µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση. 

∆εν αποκτήθηκαν 

7. ΠΑΡ.7  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

α)  Άρθρο 42ε παρ.14 εδάφ. δ : Ανάλυση του λογαριασµού "Λοιπές προβλέψεις", αν το ποσό 
του είναι σηµαντικό. 
Περιλαµβάνει : 

α) Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για 
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συνταξιοδότηση από προηγούµενες χρήσεις Ευρώ 13.643,33. 

β) Προβλέψεις της επιτροπής του άρθρου 9 Ν.2190/20 επί των συγχωνευοµένων εταιριών 

Ευρώ 3.489,17. 

Σηµειώνεται όπως προαναφέρθηκε ότι η εταιρεία στηριζόµενη στην γνωµοδότηση  

αρ.205/1988 της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ∆ιοικήσεως µε την οποία 

ερµηνεύονται οι διατάξεις του άρθρου 42ε του Κωδ.Ν.2190/20 και το άρθρο 10 Ν.2065/1992 

σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

για εκείνους από το προσωπικό που θεµελίωναν, δικαίωµα συνταξιοδότησης µέχρι το τέλος 

της επόµενης χρήσεως. Αν σχηµατιζόταν πρόβλεψη για αποζηµίωση του συνόλου του 

προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, για συνταξιοδότηση το ύψος αυτής θα ήταν 

µεγαλύτερο κατά 126.481,55 Ευρώ . Από το ανωτέρω ποσό, 12.541,95 Ευρώ θα βάρυναν τα 

αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης, ενώ το υπόλοιπο θα βάρυνε τα αποτελέσµατα των 

προηγούµενων χρήσεων. 

Επίσης δεν σχηµατίσθηκε πρόβλεψη περίπου 18 χιλ. Ευρώ που αφορά την αµοιβή του Ορκωτoύ  

Ελεγκτή  Λογιστή κου Σεραφείµ Μακρή της Σ.Ο.Λ  Α.Ε.Ο.Ε/ 

        
 β)  Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ. ζ : Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.λ.π. που δεν 
εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων παροχών 
και οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεδεµένες επιχειρήσεις. 

∆εν υπάρχουν 

 
γ)  Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ. ιβ: Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και  ποσά φόρων 
που ενδεχοµένως να προκύψουν σε  βάρος της κλειόµενης και των προηγουµένων χρήσεων, 
εφόσον δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις. 
 
Στην παρούσα χρήση διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 1999-2003 και 
προέκυψαν διαφορές Ευρώ 71.749,00 που εµφανίζονται στο κονδύλι ¨ ∆ιαφορές Φορολογικού 
ελέγχου προηγούµενων χρήσεων¨ του πίνακα ∆ιαθέσεως Αποτελεσµάτων.   
 
δ)  Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.στ : Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. 

∆εν υπάρχουν 

  
ε)  Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.στ : Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες.  

 
∆εν υπάρχουν 

8. ΠΑΡ. 8  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

Άρθρο 42ε παρ.12 : Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών "Έσοδα χρήσεως 
εισπρακτέα" και "Έξοδα χρήσεως δουλευµένα": 
 
1.1 Έξοδα επόµενων χρήσεων 
α) Ασφάλιστρα                                                 Ευρώ 2.141,44 
β) Συνδροµές                                                      ″ 1.134,88 
γ) Τέλη κυκλοφορίας αυτ/των                              ″ 1.729,00 

δ) Μισθώµατα αυτ/των                                        ″ 1.599,50 

ε) Συµβόλαια συντήρησης                                    ″ 2.518,04 

στ) Λοιπά έξοδα                                                   ″ 4.787,54 
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Σύνολο                                              Ευρώ   13.910,40 

1.2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 
α) Ενοίκια εισπρακτέα                                         Ευρώ                   30,00 
β) Επιδοτήσεις Ο.Α.Ε.∆.                                      ″ 16.862,75 
γ) Εισπρακτέοι τόκοι οµολόγων                            ″ 4.046,04  

δ) Εκπτώσεις αγορών                                          ″ 3.036,00  

Σύνολο                                              Ευρώ 23.974,79 

  

Σύνολο  (1.1 & 1.2)                         Ευρώ 37.885,19 

                                        

2. Έξοδα χρήσεως δουλεµένα 
 
α) ∆ιάφορες δαπάνες χρήσης   
(Προβλέψεις γενικών λειτουργικών εξόδων)       

Ευρώ 24.380,90 

β) Αµοιβές ∆.Σ. µη εκτελεστικών µελών             ″ 1.200,00  
Σύνολο                                              Ευρώ 25.580,90 

                                            

9. ΠΑΡ. 9 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 

Άρθρο 42ε παρ.11 : Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως στην έκταση που δεν καλύπτεται η 
υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόµενης παραγράφου 10. 
    
1) Λογαριασµοί αλλότριων περιουσιακών στοιχείων € 1.402,83 
       
Ο λογαριασµός αφορά τον αριθµό των εµπορευµάτων, δειγµάτων καθώς και άλλων περιουσιακών 
στοιχείων τρίτων που βρίσκονται εις χείρας µας. 
 
2) Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων& εµπράγµατων ασφαλειών        
   
α. Παρεχόµενες εγγυήσεις υπέρ θυγατρικών εταιρειών                                                         

α.1 MEVACO  B. ΕΛΛΑ∆ΟΣ                                                                                463,10   χιλ                          
α.2 MEVAPOWER A..E.                                                                                      110,00   χιλ              
                                                                                                                       573,10   χιλ 
β. Εγγυητική επιστολή  υπέρ ∆ΕΠΑ Αττικής                                                       3.500,00  Ευρώ                      
    
3) Απαιτήσεις από  Αµφοτεροβαρείς  Συµβάσεις  € 23.870,83  

 
Ο λογαριασµός αφορά το υπόλοιπο των καταβλητέων µισθωµάτων (µαζί µε την αξία εξαγοράς 
τους) µε βάση των σχετικών συµβάσεων µακροχρόνιας µίσθωσης των αυτοκινήτων µε την 
εταιρεία OPTION RENT A CAR AE  

 
α) TOYOTA YARIS (τεµ 2)                                   5.436,03 
β) TOYOTA LANDCRUISER                                12.655,78 
γ) NISSAN PRIMERA                                           5.779,02  
Σύνολο 23.870,83  

  
 
4) ∆ιάφοροι άλλοι λογαριασµοί πληροφοριών € 1.563.113,39 
        
Ο λογαριασµός περιλαµβάνει στοιχεία για α) την δηµιουργηθείσα υπεραξία παγίων από την 

επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2190/20 λόγω της συγχώνευσης των εταιριών "ΠΟΙΚΙΛΑΙ 
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΠΕ" και "∆.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - Β.ΓΚΙΩΝΑΚΗΣ &  ΣΙΑ Ο.Ε.", καθώς και 

της τελικά κεφαλαιοποιηθείσας υπεραξίας λόγω προβλέψεων και απαξιώσεων από την επιτροπή 

του άρθρου 9 του Ν.2190/20, αναλυτικά ως εξής: 
 
 
1. Υπεραξία παγίων της "ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΠΕ”              527.453,11 € 

2. Υπεραξία παγίων της "∆.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - Β.ΓΚΙΩΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε."       295.887,75 € 

        Σύνολο            823.340,86 € 

3. Προβλέψεις επιτροπής της "ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΠΕ» 554,47 € 

4. Προβλέψεις επιτροπής της "∆.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - Β. ΓΚΙΩΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε."                
2.934,70 € 

5. Απαξίωση των ασωµάτων ακινητοποιήσεων της "∆. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ -Β. 

ΓΚΙΩΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ 
18.996,77 € 

6. Κεφαλαιοποιηθείσα υπεραξία της "ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ 

ΕΠΕ" 
526.898,64 € 

7. Κεφαλαιοποιηθείσα υπεραξία της "∆.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - Β.ΓΚΙΩΝΑΚΗΣ & 

ΣΙΑ Ο.Ε." 
273.956,28 € 

       ΣΥΝΟΛΟ 823.340,86 € 
 
β) των αποσβεσθεισών αξιών των επιχορηγήσεων του Ν. 1892/90  και του Ν. 2601/98 ανά 

επένδυση που αναλύεται ως εξής: 
    

βα)  έτους 1994 (Ν. 1892/90)                                          Ευρώ 125.422,71 € 

ββ)    "      1995 (Ν. 1892/90)                                             ″ 92.149,66 € 

βγ)    "      1997 (Ν. 1892/90)                                             ″ 137.931,03 € 

βδ)    ″      1999 (Ν. 2601/98)                                             ″ 307.511,97 € 

βε)     ″      2003 Προγρ. «Επιχειρείτε ¨Ηλεκτρονικά»          ″ 24.423,67 €  

βστ)   ″      2003 Προγρ. ‘Ανταγωνιστικότητα’ Μέτρο 2.5.1     ″ 44.858,37 € 

Σύνολο                                              Ευρώ 732.297,41 €  
 
γ) Του αφορολογήτου Αποθεµατικού Άρθρου 14 Ν.2601/98 χρήσης 2002                 7.745,12 € 
 

10. ΠΑΡ.10 ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΟΥ 

ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 ∆εν υπάρχουν 
 

11. ΠΑΡ. 11 ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

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.  

                                                                      156.000,00 € 
                                               
 β) Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.ιγ: Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για 
βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση µέλη οργάνων διοικήσεων και διευθύνσεως 
της Εταιρίας. 
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∆εν υπάρχουν 
     
 γ) Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.ιδ: ∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 
(µέλη διοικητικού συµβουλίου και διαχειριστές). 

∆εν υπάρχουν 

 
δ)Αµοιβές και τυχόν αποζηµιώσεις των µη εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν.3016/2002 
 
α) Αµοιβές εξαρτηµένων µη εκτελεστικών 

µελών                         

60.000,00 

β) Αµοιβές ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών  5.600,00 

ΣΥΝΟΛΟ 65.600,00 
 

12. ΠΑΡ. 12  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Α) Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και 

γεωγραφικές αγορές (Ο κύκλος εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ.15 

εδάφιο α). 
 
Α.   Βιοµηχανική δραστηριότητα   

Α.1  Πωλήσεις προϊόντων εσωτερικού                 Ευρώ 10.257.710,08 

Α.2  Πωλήσεις υπηρεσιών εσωτερικού                     ″ 372.039,37 

Α.3  Πωλήσεις προϊόντων εξωτερικού                      ″ 832.945,30 

Σύνολο                                              Ευρώ 11.462.694,75  

  

β.   Εµπορική δραστηριότητα 

  

β.1  Πωλήσεις Εµπορευµάτων εσωτερικού          Ευρώ 13.324,05  

β.2  ∆ιάφορες Πωλήσεις (Α' υλών-Scrap)            

       Αναλωσίµων εσωτερικού      

β.3  ∆ιάφορες Πωλήσεις (Α' υλών-Scrap)            

       Αναλωσίµων εξωτερικού      

″ 

 

″ 

84.136,43 

 

1.150,00 

Σύνολο                                              ″ 98.610,48  

 

Σύνολο ( Κύκλος εργασιών )  

 

Ευρώ 

 

11.561.305,23 

 

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 

  

γ.1  Έσοδα µεταφορικών-συσκευασίας                             Ευρώ 26.426,05  

γ.2  Επιδοτήσεις ΟΑΕ∆                                                   ″ 16.862,75 

γ.3  Ενοίκια κτιρίων                                                       ″ 9.396,00 

γ.4  Λοιπά έσοδα                                                           ″ 4.872,00  

Σύνολο                                              ″ 57.556,80  

Γενικό Σύνολο                                                       Ευρώ 11.618.862,03 
                                                                                                             
Β).  Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ. θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά την διάρκεια της 

χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού µε το συνολικό κόστος τους. ∆ιευκρινίζεται ότι, στο 

‘∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό’ περιλαµβάνεται το µε µηνιαίο µισθό αµειβόµενο προσωπικό  

και  στο  ‘εργατοτεχνικό προσωπικό’ οι αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο. 
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(1) Μέσος όρος προσωπικού άτοµα                                126 

                                                                                                                      
(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες :                                                      
      - ∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό άτοµα             21  
      - Εργατοτεχνικό προσωπικό άτοµα                           105 
      Σύνολο ατόµων                                                    126 

 
 (3) Αµοιβές & έξοδα προσωπικού: 
 

- Μισθοί                                                             Ευρώ 2.238.838,34 
- Κοινωνικές επιβαρύνσεις & βοηθήµατα                 ″ 651.456,84 
Σύνολο                                                Ευρώ 2.890.295,18 

 
Γ).  Άρθρο 42ε παρ.15 εδάφ.β: Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργανων εξόδων και  εσόδων ( 

δηλαδή των λογαριασµών " έκτακτα και ανόργανα έξοδα "  και έκτακτα και ανόργανα έσοδα" ) 

καθώς και των ποσών των λογαριασµών ‘έκτακτες ζηµίες’  και ‘έκτακτα κέρδη’ κατ' εφαρµογή της 

διατάξεως του άρθρου 43α παρ.1 εδάφ. ιγ (µε βάση τους λογαριασµούς 81.02 και 81.03 του 

Γενικού Λογιστικού Σχεδίου). 
 
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα                                                                   
 

- Αποζηµίωση για επισκευή προϊόντων 
πελατών       

Ευρώ 18.736,00  

- Λοιπά                                                        ″ 95,71  
Σύνολο                                                Ευρώ            18.831,71 

 
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 
 

-Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων 
επενδύσεων                                             

Ευρώ 99.152,66 

-Λοιπά   ″ 1,15  
Σύνολο                                                Ευρώ              99.153,81 

 
Έκτακτες Ζηµίες 
 

- Ζηµιά από απαξίωση αποθεµάτων παγίων στοιχείων          Ευρώ 5.264,46 
- Ζηµιά από εκποίηση παγίων στοιχείων                   281,18 
-Λοιπά  ″ 0,75 
Σύνολο                                                Ευρώ   5.546,39 

 
     Έκτακτα κέρδη 
 

-  Κέρδη από εκποίηση παγίων στοιχείων              Ευρώ   4.610,95  
-  Λοιπά έκτακτα κέρδη                                          ″ 2,06  
    Σύνολο                                                Ευρώ 4.613,01 

 
∆). Άρθρο 42ε παρ. 15 εδαφ. β: Ανάλυση των λογαριασµών ‘Έσοδα προηγούµενων χρήσεων’,  

‘Έσοδα  από  προβλέψεις  προηγουµένων  χρήσεων’  και ‘Έξοδα προηγουµένων χρήσεων’ 
 
Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 

 

 - Ασφαλιστική αποζηµίωση µεταφορικών µέσων            Ευρώ 230,00 

  Σύνολο                                                Ευρώ 230,00 
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Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 

        

-Εισφορές ασφαλιστικών ταµείων                        Ευρώ   1.888,18  

- ∆ιαφορά αξίας πωληθέντων παγίων  σε προηγούµενη 

χρήση.                                         

″                4.400,00 

- Λοιπά                                                                     ″                             152,02  

  Σύνολο                                                                    Ευρώ   

6.440,22   

 

3).Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων 

 

-  Λοιπά  έσοδα                                          Ευρώ 32,52  

    Σύνολο                                                Ευρώ 32,52 
 

ΠΑΡ. 13 ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 
 (δ) Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ ιζ : Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από 
ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των µετόχων και 
των τρίτων και εφαρµογή της αρχής της πιστής εικόνας . 

∆εν υπάρχουν 

 
 
 

             Ασπρόπυργος 25 Απριλίου 2005 
 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.                        Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος              Ο Οικονοµικός 
∆ιευθυντής 

 
 

∆. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ                        Σ.  ∆ΕΛΕΝ∆ΑΣ                      Α. ΡΟΥΣΣΟΣ 
 

 
Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω προσάρτηµα αποτελείται από δώδεκα (12) σελίδες µαζί µε τον 

επισυναπτόµενο πίνακα και είναι αυτό που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που 
χορηγήθηκε µε ηµεροµηνία. 

 
Αθήνα  26  Μαΐου 2005 

 
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

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

 



1/1/2004 µέχρι 31/12/2004

2004

Α
Α 100

101 11.561.305,23
102 57.556,80
103 3,21
104 230,00
105 1.893,03
106 20.006,42
107 0,00
108 0,00

109 0,00
110 1.379.613,45

10.261.381,24
Α 200

201 7.591.089,58
202 865.429,62
203 76.687,53
204 218.309,81
205 0,00
206 25.272,68
207 766.014,47
208 0,00
209 0,00
210 0,00

211 0,00
212 2.937,50
213 3.432,88
214 1.113.391,14

8.423.042,17
A 300

301 508.884,73
302 157.915,40
303 71.749,00
304 0,00

305 483.922,42

254.626,71

1.583.712,36

Ταµιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) 
δραστηριότητες 
(Αλγεβρικό άθροισµα Α100-Α200-Α300=Α) 1.500.463,39

Σύνολο Ταµιακών εκροών φόρων (Α300) 448.404,35

Αφαιρείται:
Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους – τέλη 0,00

Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη 145.146,77

Μη ενσωµατούµενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 0,00
∆ιαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου 0,00

Ταµιακές Εκροές φόρων
Φόροι εισοδήµατος 303.257,58

Σύνολο Ταµιακών Εκροών (Α200) 5.811.239,37

Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού 3.073,97
Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλήν Τραπεζών) 597.988,00

Μείωση Αποθεµάτων 0,00
Μείωση µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού 0,00

Αφαιρούνται:

Μείωση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού 0,00
Μείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) 0,00

Αύξηση αποθεµάτων 523.998,84
Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού 27.478,20

Έξοδα Υποαπασχολήσεως/Αδράνειας 0,00
Άλλα έξοδα 18,63

Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Αναπτύξεως 94.555,98
Έξοδα Λειτουργίας ∆ιαθέσεως 192.503,56

Κόστος πωληθέντων (µείον Αποσβέσεις και προβλέψεις) 4.861.916,56
Έξοδα Λειτουργίας ∆ιοικήσεως 711.829,57

Σύνολο Ταµιακών Εισροών (Α100) 7.760.107,11
Ταµιακές εκροές

Αύξηση απαιτήσεων 0,00

Αφαιρούνται:
Αγορά χρεωγράφων 0,00

Μείωση Απαιτήσεων 41.844,41

Έσοδα χρεωγράφων 49.835,47
Πώληση χρεωγράφων 0,00

Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 10.336,00
Πιστωτικοί τόκοι [καταθέσεων κ.λ.π.] 914,16

Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 51.303,60
Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα 19.193,19

Ταµιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες
Ταµιακές εισροές
Πωλήσεις 7.586.680,28

τ η ς  χ ρ ή σ ε ω ς :  α π ό 

A/A Α ν ά λ υ σ η Ποσά
2003

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30029/B/93/12

Κ α τ ά σ τ α σ η   Τ α µ ι α κ ώ ν   Ρ ο ώ ν 



1/1/2004 µέχρι 31/12/2004

2004

τ η ς  χ ρ ή σ ε ω ς :  α π ό 

A/A Α ν ά λ υ σ η Ποσά
2003

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30029/B/93/12

Κ α τ ά σ τ α σ η   Τ α µ ι α κ ώ ν   Ρ ο ώ ν 

Β
Β 100

101
102 54.870,00
103 0,00
104
105
106

54.870,00
Β 200

201 315.969,88
202 1.609.291,04
203 0,00
204 600,00
205 42.815,88

1.968.676,80

-1.913.806,80
Γ
Γ 100

101

102 364.025,61
103 578.398,49
104

942.424,10
Γ 200

201
202 0,00
203 0,00
204

205 22.395,01
206 211.289,37
207
208 35.000,00

268.684,38

ΙΙ 673.739,72

343.645,28

1.892.916,94ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.549.271,66

ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
(αλγεβρικό άθροισµα Α+Β+Γ)  -835.456,75
ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ  ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ:---------------------------> 1.549.271,66 2.384.728,41

Σύνολο Ταµιακών εκροών (Γ 200) 780.450,55
Ταµιακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
(Γ100-Γ200)=Γ -780.450,55

Αµοιβές ∆.Σ. από κέρδη χρήσεως 0,00

Μερίσµατα πληρωθέντα 629.618,19
∆ιανοµή κερδών στο προσωπικό 0,00

Μείωση Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων (λογαριασµοί Τραπεζών)
0,00

Τόκοι πληρωθέντες 23.981,25

Επιστροφή Επιχορηγήσεων Παγίων 0,00
Μείωση Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 126.851,11

Ταµιακές εκροές
Μείωση (επιστροφή) Μετοχικού Κεφαλαίου 0,00

Σύνολο ταµιακών εισροών   (Γ 100) 0,00

Αύξηση Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 0,00
Αύξηση Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων (λογαριασµοί Τραπεζών)

0,00

Είσπραξη αύξησης Μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρτιο
0,00

Είσπραξη Επιχορηγήσεων Παγίων 0,00

Ταµιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
(Β 100-Β 200)=Β -1.555.469,59
Ταµιακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Ταµιακές εισροές

Σύνολο Ταµιακών εκροών (Β 200) 1.835.194,94

Αύξηση Μακροπρόθεσµων Απαιτήσεων 600,00
Αύξηση Εξόδων εγκαταστάσεως 89.863,15

Αγορά Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων 1.744.731,79
Αγορά Συµµετοχών και τίτλων Ακινητοποιήσεων 0,00

Ταµιακές εκροές
Αγορά Ασωµάτων Ακινητοποιήσεων 0,00

Σύνολο Ταµιακών εισροών (Β100) 279.725,35

Έσοδα Συµµετοχών και τίτλων Ακινητοποιήσεων 0,00
Πιστωτικοί τόκοι (Μακροπρόθεσµων κλπ απαιτήσεων) 0,00

Πώληση Συµµετοχών και τίτλων Ακινητοποιήσεων 270.102,00
Μείωση µακροπρόθεσµων Απαιτήσεων 0,00

Πώληση Ασώµατων Ακινητοποιήσεων 0,00
Πώληση Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων 9.623,35

Ταµιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες
Ταµιακές εισροές



MEVACO Μεταλλουργική                                                        Ετήσιο ∆ελτίο 2004 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  

 

Στα χρηµατικά διαθέσιµα έναρξης και τέλους χρήσης 2004, περιλαµβάνονται και τα ποσά που 

βρίσκονται σε τοποθετήσεις άµεσης ρευστοποίησης  και σταθερής απόδοσης (Repos, Οµόλογα) 

όπως αυτά παρουσιάζονται στo κονδύλι του Ενεργητικού ∆.ΙΙΙ3 ¨Λοιπά Χρεόγραφα¨. 

 

Ασπρόπυργος  25 Απριλίου 2005 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.             Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος           Ο Οικονοµικός  ∆ιευθυντής 

 

 

 

 

∆. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ        Σ.  ∆ΕΛΕΝ∆ΑΣ          Α. ΡΟΥΣΣΟΣ 

Α.∆.Τ.  Η 656831                           Α.∆.Τ. Ν 309706                              Α.∆.Τ. Ι 896919 

 
 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 
 
 

Ελέγξαµε την ανωτέρω Κατάσταση Ταµιακών Ροών της Ανώνυµης Βιοµηχανικής & 

Εµπορικής Εταιρείας « MEVACO  ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ » της χρήσεως 2004 και είναι αυτή που 

αναφέρεται στο από 26/5/2005 πιστοποιητικό µας ελέγχου των Οικονοµικών Καταστάσεων της 

χρήσεως αυτής. 

Κατά τη γνώµη µας η προαναφερόµενη Κατάσταση Ταµιακών Ροών, αφού ληφθεί υπόψη 

και η σηµείωση της εταιρείας, απεικονίζει τις Ταµιακές εισροές και εκροές από τις κατά την χρήση 

της ανωτέρω εταιρείας. 

 
 

Αθήνα, 26/5/2005 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ∆. ΜΑΚΡΗΣ 

Α.Μ. ΣΟΕΛ  16311 

ΣΟΛ. α.ε.ο.ε 

 

 

 



MEVACO ÌÅÔÁËËÏÕÑÃÉÊÇ Á.Â.Å.Å.
ÅÍÏÐÏÉÇÌÅÍÏÓ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÓ ÔÏÕ ÏÌÉËÏÕ ÅÔÁÉÑÅÉÙÍ ÔÇÓ MEVACO ÌÅÔÁËËÏÕÑÃÉÊÇ 

ÁÍÙÍÕÌÇ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ & ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ
ÁÑ.Ì.Á.Å. 30029/06/Â/93/12

4ïò ÅÍÏÐÏÉÇÌÅÍÏÓ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÓ ÔÇÓ 31çò ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2004 (1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2004 - 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2004) 

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ ÐïóÜ ÊëåéïìÝíçò ×ñÞóåùò 2004 ÐïóÜ ÐñïçãïõìÝíçò ×ñÞóåùò 2003
Â. ÅÎÏÄÁ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÙÓ Áîßá ÊôÞóçò ÁðïóâÝóåéò Áíáð. Áîßá Áîßá ÊôÞóçò ÁðïóâÝóåéò Áíáð. Áîßá

1. Åîïäá éäñýóåùò & á' åãê/óåùò 6.526,72 3.492,07 3.034,65 6.526,72 2.186,73 4.339,99
4. ËïéðÜ Ýîïäá åãê/óåùò 682.040,77 462.063,06 219.977,71 945.140,07 633.312,68 311.827,39−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−

688.567,49 465.555,13 223.012,36 951.666,79 635.499,41 316.167,38=============== =============== =============== =============== =============== ===============
Ã. ÐÁÃÉÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
É. Áóþìáôåò ÁêéíçôïðïéÞóåéò
1. Åïäá åñåõíþí & áíáðôýîåùò 315.969,88 105.323,29 210.646,59 0,00 0,00 0,00=============== =============== ============== =============== =============== ===============

ÉÉ. Åíóþìáôåò ÁêéíçôïðïéÞóåéò
1. ÃÞðåäá-Ïéêüðåäá 7.156.310,59 0,00 7.156.310,59 7.156.310,59 0,00 7.156.310,59
3. Êôßñéá & ôå÷íéêÜ Ýñãá 5.256.958,81 2.324.171,11 2.932.787,70 4.060.687,55 1.565.931,62 2.494.755,93
4. Ìç÷áíÞìáôá-Ôå÷íéêÝò åãê/óåéò

& ëïéðüò ìç÷/êüò åîïðëéóìüò 9.532.382,65 4.797.278,17 4.735.104,48 7.954.049,65 4.078.739,23 3.875.310,42
5. ÌåôáöïñéêÜ ìÝóá 168.610,43 133.785,29 34.825,14 235.442,42 171.090,18 64.352,24
6. Åðéðëá & ëïéðüò åîïðëéóìüò 375.957,90 323.297,35 52.660,55 347.713,15 263.900,61 83.812,54
7. ÁêéíçôïðïéÞóåéò õðü åêôÝëåóç

& ðñïêáôáâïëÝò 59.757,10 0,00 59.757,10 6.527,09 0,00 6.527,09−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
22.549.977,48 7.578.531,92 14.971.445,56 19.760.730,45 6.079.661,64 13.681.068,81=============== =============== =============== =============== =============== ===============

Óýíïëï ÁêéíçôïðïéÞóåùí (Ã É+Ã ÉÉ) 22.865.947,36 7.683.855,21 15.182.092,15 19.760.730,45 6.079.661,64 13.681.068,81=============== =============== =============== =============== =============== ===============
ÉÉÉ. Óõììåôï÷Ýò & Üëëåò ìáêñ/óìåò

÷ñçìáôïïéêïíïìéêÝò áðáéôÞóåéò
1. Óõììåôï÷Ýò óå óõíäåìÝíåò åðé÷åéñÞóåéò 317.861,73 512.943,09
7. ËïéðÝò ìáêñ/óìåò áðáéôÞóåéò 10.910,06 4.310,06−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−

328.771,79 517.253,15=============== ===============
Óýíïëï Ðáãßïõ Åíåñãçôéêïý (Ã É+Ã ÉÉ+Ã ÉÉÉ) 15.510.863,94 14.198.321,96=============== ===============
Ä. ÊÕÊËÏÖÏÑÏÕÍ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
É. ÁðïèÝìáôá
1. Åìðïñåýìáôá 31.103,35 25.835,46
2. Ðñïúüíôá Ýôïéìá & çìéôåëÞ-

Õðïðñïúüíôá & õðïëåßììáôá 542.592,05 332.333,55
3. ÐáñáãùãÞ óå åîÝëéîç 961.801,27 483.426,88
4. Ðñþôåò & âïçè. ýëåò-Áíáëþóéìá õëéêÜ-

AíôáëëáêôéêÜ & åßäç óõóêåõáóßáò 1.018.487,68 719.631,71
5. ÐñïêáôáâïëÝò ãéá áãïñÝò áðïèåìÜôùí 16.154,92 16.031,89−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−

2.570.139,27 1.577.259,49=============== ===============
ÉÉ. ÁðáéôÞóåéò
1. ÐåëÜôåò 2.669.977,78 1.423.108,50

Ìåßïí: ÐñïâëÝøåéò 0,00 2.669.977,78 29.969,52 1.393.138,98−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
2. ÃñáììÜôéá åéóðñáêôÝá

- ×áñôïöõëáêßïõ 0,00 20.040,59
- Óôéò ÔñÜðåæåò ãéá åßóðñáîç 8.450,00 8.450,00 0,00 20.040,59−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−

3á. ÅðéôáãÝò åéóðñáêôÝåò 2.669.024,07 2.017.936,09
3â. ÅðéôáãÝò óå êáèõóôÝñçóç 68.556,95 94.846,00
10. Åðéóöáëåßò - Åðßäéêïé ðåëÜôåò & ÷ñåþóôåò 48.691,99 67.005,82

Ìåßïí: ÐñïâëÝøåéò 0,00 48.691,99 64.161,82 2.844,00−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
11. ×ñåþóôåò äéÜöïñïé 46.147,92 44.388,62

11á. Åëëçíéêü Äçìüóéï 374.974,38 172.058,31−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
5.885.823,09 3.745.252,59=============== ===============

ÉÉÉ. ×ñåüãñáöá
3. ËïéðÜ ÷ñåüãñáöá 1.898.431,95 1.500.000,00=============== ===============

ÉV. ÄéáèÝóéìá
1. Ôáìåßï 18.241,62 13.649,84
3. ÊáôáèÝóåéò üøåùò & ðñïèåóìßáò 227.253,73 196.557,06−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−

245.495,35 210.206,90=============== ===============
Óýíïëï Êõêëïö/íôïò Åíåñãçôéêïý (ÄÉ+ÄÉÉ+ÄÉÉÉ+ÄÉV) 10.599.889,66 7.032.718,98=============== ===============
Å. ÌÅÔ/ÊÏÉ ËÏÃ/ÓÌÏÉ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ

1. Åîïäá åðüìåíùí ÷ñÞóåùí 32.011,96 9.528,51
2. Åóïäá ÷ñÞóåùò åéóðñáêôÝá 20.938,79 31.925,94
3. Ëïéðïß ìåôáâáôéêïß ëïãáñéáóìïß 3.036,00 0,00−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−

55.986,75 41.454,45=============== ===============
ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ
(Â+Ã+Ä+Å) 26.389.752,71 21.588.662,77=============== ===============
ËÏÃ/ÓÌÏÉ ÔÁÎÅÙÓ ×ÑÅÙÓÔÉÊÏÉ

1. Áëëüôñéá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá 1.402,83 2.237,29
2. ×ñåùóôéêïß ëïã/óìïß åããõÞóåùí

& åìðñÜãìáôùí áóöáëåéþí 4.073,10 129.036,20
3. ÁðáéôÞóåéò áðü áìöïôåñ. óõìâÜóåéò 23.870,83 62.276,98
4. ÄéÜöïñïé ëïã/óìïß ðëçñïöïñéþí ÷ñåùóôéêïß 1.563.113,39 1.463.960,73−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−

1.592.460,15 1.657.511,20=============== ===============
ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ËÏÃ/ÓÌÏÕ ÁÐÏÔ/ÔÙÍ ×ÑÇÓÅÙÓ 31çò ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2004 (1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ - 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2004)

É. ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÅÙÓ ÐïóÜ ÊëåéïìÝíçò ×ñÞóåùò 2004 ÐïóÜ ÐñïçãïõìÝíçò ×ñÞóåùò 2003
Êýêëïò åñãáóéþí (ðùëÞóåéò) 15.505.831,98 9.853.104,63
Ìåßïí: Êüóôïò ðùëÞóåùí 11.644.092,74 7.459.963,45−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
ÌéêôÜ áðïô/ôá (êÝñäç) åêì/óåùò 3.861.739,24 2.393.141,18
ÐëÝïí: Áëëá Ýóïäá åêìåô/óåùò 56.266,80 59.047,46−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï 3.918.006,04 2.452.188,64
Ìåßïí: 1. Åîïäá äéïéêçôéêÞò ëåéôïõñãßáò 1.204.991,36 1.070.478,53

2. Åîïäá ëåéôïõñãßáò åñåõíþí & áíÜðôõîçò 225.280,18 130.938,12
3. Åîïäá ëåéôïõñãßáò äéáèÝóåùò 359.584,80 1.789.856,34 329.289,66 1.530.706,31−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−

ÌåñéêÜ áðïô/ôá (êÝñäç) åêì/óåùò 2.128.149,70 921.482,33
ÐëÝïí: 2. Åóïäá ÷ñåïãñÜöùí 20.006,42 49.835,47

4. Ðéóôùôéêïß ôüêïé &
óõíáöÞ Ýóïäá 47.292,73 67.299,15 2.319,04 52.154,51−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−

Ìåßïí:
2. Æçìßåò áðü óõìì. óå óõíä. åðé÷. 195.081,36 138.330,87
3. ×ñåùóôéêïß ôüêïé & óõíáöÞ Ýîïäá 75.334,86 270.416,22 -203.117,07 51.766,07 190.096,94 -137.942,43−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−

ÏëéêÜ áðïô/ôá (êÝñäç) åêì/óåùò 1.925.032,63 783.539,90
ÉÉ. ÐËÅÏÍ: ÅÊÔÁÊÔÁ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ

1. Åêôáêôá & áíüñãáíá Ýóïäá 99.330,01 76.021,53
2. Åêôáêôá êÝñäç 7.091,23 13.474,13
3. Åóïäá ðñïçã. ÷ñÞóåùí 230,00 10.336,00

4. Åóïäá áðü ðñïâë. ðñ. ÷ñÞó. 32,52 106.683,76 0,00 99.831,66−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Ìåßïí: 1. Åêôáêôá & áíüñãáíá Ýîïäá 19.057,74 63,56

2. Åêôáêôåò æçìßåò 6.574,60 3,28
3. Åîïäá ðñïçã. ÷ñÞóåùí 6.440,22 13,29
4. ÐñïâëÝøåéò ãéá Ýêôáêôïõò

êéíäýíïõò 6.490,36 38.562,92 68.120,84 0,00 80,13 99.751,53−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
ÏñãáíéêÜ & Ýêôáêôá áðïô/ôá (êÝñäç) 1.993.153,47 883.291,43
Ìåßïí: Óýíïëï áðïóâÝóåùí ðáãßùí óôïé÷åßùí 1.350.024,50 1.078.724,65

Ìåßïí: Ïé áðü áõôÝò åíó/íåò
óôï ëåéôïõñãéêü êüóôïò 1.315.839,39 34.185,11 995.249,96 83.474,69−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−

ÊÁÈÁÑÁ ÁÐÏÔ/ÔÁ (ÊÅÑÄÇ) ×ÑÇÓÅÙÓ ðñï öüñùí 1.958.968,36 799.816,74
Ìåßïí: Öüñïò ÅéóïäÞìáôïò 695.142,13 343.256,90
Måßïí: ÄéáöïñÝò öïñïëïãéêïý åëÝã÷ïõ ðñ. ÷ñÞóåùí 71.749,00 0,00
Ìåßïí: Ëïéðïß åíóùì/íïé óôï ëåéô. êüóôïò öüñïé 157.915,40 0,00−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
ÊÁÈÁÑÁ ÁÐÏÔ/ÔÁ (ÊÅÑÄÇ) ×ÑÇÓÅÙÓ ìåôÜ öüñùí 1.034.161,83 456.559,84
Ìåßïí: Áíáëïãßá ìåôï÷þí ìåéïøçößáò 172.820,70 32.153,79−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
ÊÁÈÁÑÁ ÅÍÏÐÏÉÇÌÅÍÁ ÊÅÑÄÇ ×ÑÇÓÅÙÓ ìåôÜ öüñùí 861.341,13 424.406,05=============== ===============

ÐÁÈÇÔÉÊÏ ÐïóÜ Êëåéïì. ÐïóÜ Ðñïçã.
Á. ÉÄÉÁ ÊÅÖÁËÁÉÁ ÷ñÞó. 2004 ÷ñÞó. 2003
É. Ìåôï÷éêü ÊåöÜëáéï
1. ÊáôáâëçìÝíï 4.725.000,00 4.725.000,00=============== ===============

ÉÉ. ÄéáöïñÜ áðü Ýêäïóç
ìåôï÷þí õðÝñ ôï Üñôéï 7.626.118,86 7.626.118,86=============== ===============

ÉÉÉ. ÄéáöïñÝò áíáðñïóáñìïãÞò-
Åðé÷ïñçãÞóåéò åðåíäýóåùí

2. ÄéáöïñÝò áðü áíáðñ/ãÞ áîßáò
ëïéðþí ðåñéïõó. óôïé÷åßùí 5.439.952,64 4.770.998,38

3. Åðé÷ïñçãÞóåéò åðåíäýóåùí
ðáãßïõ åíåñãçôéêïý 384.952,76 120.079,81−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−

5.824.905,40 4.891.078,19=============== ===============
ÉV. ÁðïèåìáôéêÜ ÊåöÜëáéá
1. Ôáêôéêü áðïèåìáôéêü 398.816,09 338.110,34
3. ÅéäéêÜ áðïèåìáôéêÜ 547.293,91 653.079,48
4. Åêôáêôá áðïèåìáôéêÜ 0,00 6.095,80
5. Áöïñïëüãçôá áðïèåìáôéêÜ 

åéäéêþí äéáôÜîåùí íüìùí 1.509.356,82 1.324.356,82−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
2.455.466,82 2.321.642,44=============== ===============

V. ÁðïôåëÝóìáôá åéò íÝïí
Õðüë. æçìéþí ÷ñÞóçò åéò íÝï -164.242,47 -121.759,23−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−

-164.242,47 -121.759,23=============== ===============
VI. ÐñïóáñìïãÝò Åíïðïßçóçò
1. ÄéáöïñÝò åíïðïßçóçò -817.422,56 -817.422,56
2. Äéêáéþìáôá ìåéïøçößáò 401.124,11 228.303,42−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−

-416.298,45 -589.119,14=============== ===============
Óýíïëï Éäßùí Êåöáëáßùí
(ÁÉ+ÁÉÉ+AIII+AIV+AV+AVI) 20.050.950,16 18.852.961,12=============== ===============
Â. ÐÑÏÂËÅØÅÉÓ ÃÉÁ ÊÉÍÄÕÍÏÕÓ

& ÅÎÏÄÁ
1. Ðñïâë. ãéá áðïæçì. ðñïóùð. ëüãù

åîüäïõ áðü ôçí õðçñåóßá 13.643,33 2.699,05
2. ËïéðÝò ðñïâëÝøåéò 3.489,17 3.489,17−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−

17.132,50 6.188,22=============== ===============
Ã. ÕÐÏ×ÑÅÙÓÅÉÓ
É. Ìáêñ/èåóìåò Õðï÷ñåþóåéò
2. ÄÜíåéá Ôñáðåæþí 433.394,00 127.893,98
8. ËïéðÝò ìáêñ/óìåò õðï÷ñåþóåéò 248.270,00 1.706,00−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−

681.664,00 129.599,98=============== ===============
ÉÉ. Âñá÷/èåóìåò Õðï÷ñåþóåéò
1. ÐñïìçèåõôÝò 1.972.575,53 1.000.037,38

2á. ÅðéôáãÝò ðëçñùôÝåò 388.637,17 131.754,63
3. ÔñÜðåæåò ëïãáñéáóìïß

âñá÷õðñ. õðï÷ñåþóåùí 555.777,33 270.371,20
4. ÐñïêáôáâïëÝò ðåëáôþí 125.948,19 4.510,03
5. Õðï÷ñåþóåéò áðü öüñïõò-ôÝëç 1.118.840,50 357.752,01
6. Áóöáëéóôéêïß Ïñãáíéóìïß 185.012,97 140.165,49
7. Ìáêñïðñ. õðï÷ñ. ðëçñùô.

óôçí åðüìåíç ÷ñÞóç 152.194,59 125.870,12
10. Ìåñßóìáôá ðëçñùôÝá 834.741,66 311.031,03
11. ÐéóôùôÝò äéÜöïñïé 280.667,21 234.543,54−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−

5.614.395,15 2.576.035,43=============== ===============
Óýíïëï Õðï÷ñåþóåùí (Ã É+Ã ÉÉ) 6.296.059,15 2.705.635,41=============== ===============
Ä. ÌÅÔ/ÊÏÉ ËÏÃ/ÓÌÏÉ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ

2. Åîïäá ÷ñÞóåùò äïõëåõìÝíá 25.610,90 23.878,02−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
25.610,90 23.878,02=============== ===============

ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ
(Á+Â+Ã+Ä) 26.389.752,71 21.588.662,77=============== ===============
ËÏÃ/ÓÌÏÉ ÔÁÎÅÙÓ ÐÉÓÔÙÔÉÊÏÉ

1. Äéêáéïý÷ïé áëëüôñéùí ðåñ. óôïé÷åßùí 1.402,83 2.237,29
2. Ðéóôùôéêïß ëïã/óìïß åããõÞóåùí

& åìðñÜãìáôùí áóöáëåéþí 4.073,10 129.036,20
3. Õðï÷ñ. áðü áìöïôåñ. óõìâ. 23.870,83 62.276,98
4. ÄéÜöïñïé ëïã/óìïß ðëçñïö. ðéóôùô. 1.563.113,39 1.463.960,73−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−

1.592.460,15 1.657.511,20=============== ===============

ÓÇÌÅÉÙÓÅÉÓ
1. Óôçí åíïðïßçóç åêôüò ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò ðåñéëáìâÜíïíôáé ìå

ôçí ìÝèïäï ôçò ïëéêÞò åíóùìÜôùóçò êáé ïé èõãáôñéêÝò ôçò åôáéñåß-
åò MEVACO ÂÏÑÅÉÏÕ ÅËËÁÄÏÓ Á.Å. êáé MEVATANCO ELEC-
TRONICS Á.Å. Åðßóçò óôçí åíïðïßçóç ðåñéëáìâÜíåôáé, ìå ôçí ìÝèï-
äï ôçò êáèáñÞò èÝóçò, êáé ç èõãáôñéêÞ MEVAPOWER Á.Å. ç ïðïßá
äåí åëÝã÷åôáé ãéá ôçí ÷ñÞóç 2004 áðü áíáãíùñéóìÝíï åëåãêôÞ.

2. Äåí õðÜñ÷ïõí åìðñÜãìáôá âÜñç åðß ôùí ðáãßùí óôïé÷åßùí ôùí
åôáéñåéþí ôïõ ïìßëïõ.

3. Óýìöùíá ìå ôï Í.2065/1992 Ýãéíå óôç ÷ñÞóç 2004 áíáðñïóáñ-
ìïãÞ ôçò áîßáò êôÞóçò ôùí êôéñßùí êáé ôùí óõóóùñåõìÝíùí áðï-
óâÝóåþí ôïõò, åîáéôßáò ôçò ïðïßáò áõîÞèçêå ç áîßá êôÞóçò êáôÜ
1.184.551,90 ~ êáé ïé óõóóùñåõìÝíåò áðïóâÝóåéò êáôÜ
515.597,64~. Ç äéáöïñÜ áíáðñïóáñìïãÞò ðïõ ðñïÝêõøå
668.954,26 ~ êáôá÷ùñÞèçêå óôï ëïãáñéáóìü ôïõ ðáèçôéêïý ÁÉÉÉ2
"ÄéáöïñÝò áðü áíáðñïóáñìïãÞ ëïéðþí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí".
Ïé áðïóâÝóåéò ôçò ÷ñÞóçò õðïëïãßóôçêáí óôçí áíáðñïóáñìï-
óìÝíç áîßá êáé åßíáé ìåãáëýôåñåò áðü åêåßíåò ðïõ èá ðñïÝêõðôáí
åÜí äåí åß÷å ãßíåé ç  áíáðñïóáñìïãÞ êáôÜ 59.227,59 ~. Ç ôåëåõ-
ôáßá áíáðñïóáñìïãÞ ôùí ïéêïðÝäùí Ýãéíå óôçí åýëïãç áîßá ôïõò
óôç ÷ñÞóç 2003, ìå âÜóç ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñ. 15 ôïõ
Í.3229/2004.   

4. Áðü ôéò åôáéñåßåò ôïõ ïìßëïõ äåí Ý÷ïõí åëåã÷èåß öïñïëïãéêÜ ãéá
ôéò ÷ñÞóåéò, ç ìçôñéêÞ ãéá ôï 2004, ç MEVACO ÂÏÑÅÉÏÕ ÅËËÁ-
ÄÏÓ Á.Å. áðü ôï 2003, êáé ç MEVATANCO ELECTRONICS Á.Å.
áðü ôçí óýóôáóÞ ôçò (2002).

Áóðñüðõñãïò, 25 Ìáúïõ 2005
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó. Ï Ä/ÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ Ï ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ

ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÊÙÓÔÏÐÏÕËÏÓ ÓÐÕÑÉÄÙÍ ÄÅËÅÍÄÁÓ ÁÍÔÙÍÉÏÓ ÑÏÕÓÓÏÓ
Á.Ä.Ô. Ç 656831 Á.Ä.Ô. Í 309706 Á.Ä.Ô. É 896919 - AÑ.ÁÄ. ÏÅÅ 0015265 Á´ ÔÁÎÇÓ

ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÅËÅÃ×ÏÕ ÏÑÊÙÔÏÕ ÅËÅÃÊÔÇ ËÏÃÉÓÔÇ
Ðñïò ôïõò ê.ê. Ìåôü÷ïõò ôçò "MEVACO METAËËÏÕÑÃÉÊÇ Á.Â.Å.Å." êáé ôùí èõãáôñéêþí ôçò

ÅëÝãîáìå, êáôÜ ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 108 ôïõ êùä. í. 2190/1920 "ðåñß áíþíõìùí åôáéñåéþí", ôïí ôÝôáñôï åíïðïéçìÝíï éóïëïãéóìü êáé ôçí ÅíïðïéçìÝíç ÊáôÜóôáóç ÁðïôåëåóìÜôùí, ôçí ÅíïðïéçìÝíç
ÊáôÜóôáóç Ôáìéáêþí Ñïþí êáèþò êáé ôï ó÷åôéêü ÐñïóÜñôçìá ôçò MEVACO ÌÅÔÁËËÏÕÑÃÉÊÇ Á.Â.Å.Å êáé ôùí èõãáôñéêþí ôçò ãéá ôç ÷ñÞóç ðïõ Ýëçîå ôçí 31 Äåêåìâñßïõ 2004. Åöáñìüóáìå ôéò äéáäéêá-
óßåò ðïõ êñßíáìå êáôÜëëçëåò ãéá ôï óêïðü ôïõ åëÝã÷ïõ ìáò, ïé ïðïßåò åßíáé óýìöùíåò ìå ôéò áñ÷Ýò êáé êáíüíåò åëåãêôéêÞò ðïõ áêïëïõèåß ôï Óþìá Ïñêùôþí Åëåãêôþí Ëïãéóôþí êáé åðáëçèåýóáìå ôç óõì-
öùíßá ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò åíïðïéçìÝíçò ÅêèÝóåùò Äéá÷åéñßóåùò ìå ôéò ðáñáðÜíù åíïðïéçìÝíåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò. Äåí åðåêôáèÞêáìå óôïí Ýëåã÷ï ôùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí ôçò åðé÷åßñç-
óçò MEVACO ÂÏÑÅÉÏÕ ÅËËÁÄÏÓ Á.Å., ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôçí åíïðïßçóç êáé áíôéðñïóùðåýïõí ðïóïóôü 6,4% êáé 12,3% ôùí åíïðïéçìÝíùí óõíüëùí åíåñãçôéêïý êáé êýêëïõ åñãáóéþí. Ïé êáôáóôÜóåéò
áõôÝò Ý÷ïõí åëåã÷èåß áðü Üëëï áíáãíùñéóìÝíï åëåãêôÞ, óôï ðéóôïðïéçôéêü åëÝã÷ïõ ôïõ ïðïßïõ âáóéóôÞêáìå ãéá íá åêöñÜóïõìå ôç ãíþìç ìáò ðïõ áêïëïõèåß, óôï ìÝôñï ðïõ áõôÞ ó÷åôßæåôáé ìå ôá ðåñé-
ëáìâáíüìåíá óôçí åíïðïßçóç êïíäýëéá ôçò ðéï ðÜíù åðé÷åßñçóçò. Áðü ôïí Ýëåã÷ü ìáò áõôü ðñïÝêõøáí ôá åîÞò: 1) Ìåôáîý ôùí áðáéôÞóåùí ôùí åôáéñåéþí ôïõ ïìßëïõ, ðåñéëáìâÜíïíôáé êáé åðéóöáëåßò áðáé-
ôÞóåéò ðïóïý 70 ÷éë. ~ ðåñßðïõ ãéá ôéò ïðïßåò äåí Ý÷åé ó÷çìáôéóèåß éóüðïóç ðñüâëåøç óå âÜñïò ôùí Éäßùí Êåöáëáßùí ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç æçìéÜò áðü ôçí ìç ñåõóôïðïßçóÞ ôïõò, áðü ôï ïðïßï, ðïóü 50
÷éëéÜäåò ~ ðåñßðïõ Ýðñåðå íá âáñýíåé ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò ðáñïýóáò ÷ñÞóçò 2) Ïé åôáéñåßåò ôïõ ïìßëïõ âáóéæüìåíåò óôçí õð' áñéèì. 205/1998 ãíùìïäüôçóç ôçò ÏëïìÝëåéáò ôùí Íïìéêþí Óõìâïýëùí
ÄéïéêÞóåùò, äåí ó÷çìÜôéóáí ðñüâëåøç áðïæçìßùóçò ëüãù åîüäïõ ôïõ óõíüëïõ ôïõ ðñïóùðéêïý áðü ôçí õðçñåóßá. ÅÜí ó÷çìáôéæüôáí óýìöùíá ìå ôçí § 14 ôïõ Üñèñïõ 42å ôïõ ÊÍ 2190/1920, áõôÞ èá
õðïëåéðüôáí áðü ôçí Þäç ó÷çìáôéóìÝíç ðñüâëåøç ôçò 31.12.2004 êáôÜ ôï ðïóü ôùí 134 ÷éëéÜäùí ~ ðåñßðïõ, áðü ôï ïðïßï 16 ÷éëéÜäåò ~ ðåñßðïõ èá âÜñõíå ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò ôñÝ÷ïõóáò ÷ñÞóçò,
åíþ ôï õðüëïéðï ðïóü èá âÜñõíå ôá áðïôåëÝóìáôá ôùí ðñïçãïýìåíùí ÷ñÞóåùí. ÊáôÜ ôç ãíþìç ìáò (áöïý ëçöèïýí õðüøç ïé ðáñáðÜíù ðáñáôçñÞóåéò ìáò êáé ïé óçìåéþóåéò ôçò åôáéñåßáò), ïé åíïðïéç-
ìÝíåò áõôÝò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò Ý÷ïõí êáôáñôéóèåß óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ êùä. í. 2190/1920 êáé áðåéêïíßæïõí âÜóåé ôùí ó÷åôéêþí äéáôÜîåùí ðïõ éó÷ýïõí êáé ëïãéóôéêþí áñ÷þí êáé ìåèüäùí
ðïõ åöáñìüæåé ç ìçôñéêÞ åôáéñåßá êáé ïé ïðïßåò Ý÷ïõí ãßíåé ãåíéêÜ ðáñáäåêôÝò êáé äåí äéáöÝñïõí áðü åêåßíåò ðïõ åöáñìüóôçêáí óôçí ðñïçãïýìåíç ÷ñÞóç, ôçí ðåñéïõóéáêÞ äéÜñèñùóç, ôç ÷ñçìáôïïéêï-
íïìéêÞ èÝóç, ôá áðïôåëÝóìáôá êáé ôéò ÔáìéáêÝò ÑïÝò ôïõ óõíüëïõ ôùí åðé÷åéñÞóåùí ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôçí åíïðïßçóç ôçò 31.12.2004.

ÁèÞíá, 26 ÌáÀïõ 2005 
Ï ÏÑÊÙÔÏÓ ÅËÅÃÊÔÇÓ ËÏÃÉÓÔÇÓ

Óåñáöåßì Ä. ÌáêñÞò
Á.Ì. Ó.Ï.Å.Ë 16311

ÓÏË á.å.ï.å.
KÑÏÍÏÓ Á.Å.



MEVATANCO ELECTRONICS ÁÍÙÍÕÌÇ ÔÅ×ÍÉÊÇ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÊÁÉ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÙÍ ÅÖÁÑÌÏÃÙÍ
ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÓ ÔÇÓ 31çò ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2004 - 2ç ÅÔÁÉÑÉÊÇ ×ÑÇÓÇ (1 IANOYAÑÉÏÕ - 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2004) - ÁÑ.Ì.Á.Å. 52614/03/B/02/50 (ÐÏÓÁ ÓÅ ÅÕÑÙ)

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ ÐïóÜ ÊëåéïìÝíçò ÷ñÞóåùò 2004 ÐïóÜ ÐñïçãïõìÝíçò ÷ñÞóåùò 2003
Â. ÅÎÏÄÁ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÙÓ Áîßá ÊôÞó. ÁðïóâÝóåéò Áíáð. Áîßá Áîßá ÊôÞó. ÁðïóâÝóåéò Áíáð. Áîßá

1. Åîïäá éäñýóåùò & á' åãê/óåùò 4.323,26 1.729,30 2.593,96 4.323,26 864,65 3.458,61============== ============== ============== ============== ============== ==============
Ã. ÐÁÃÉÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
ÉÉ. Åíóþìáôåò ÁêéíçôïðïéÞóåéò
4. Ìç÷/ôá-Ôå÷í. åãê.-ëïéð. Ìç÷/êüò åîïðë. 830,00 829,98 0,02 830,00 829,98 0,02
6. Åðéðëá & ëïéðüò åîïðëéóìüò 44,02 44,01 0,01 44,02 44,01 0,01−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

Óýíïëï ÁêéíçôïðïéÞóåùí (Ã ÉÉ) 874,02 873,99 0,03 874,02 873,99 0,03============== ============== ============== ============== ============== ==============
ÉÉÉ. Óõììåôï÷Ýò & Üëëåò ìáêñ/óìåò

÷ñçìáôïïéêïíïìéêÝò áðáéôÞóåéò
7. ËïéðÝò ìáêñ/óìåò áðáéôÞóåéò 210,00 200,00============== ==============

Óýíïëï Ðáãßïõ Åíåñãçôéêïý (Ã ÉÉ+Ã ÉÉÉ) 210,03 200,03============== ==============
Ä. ÊÕÊËÏÖÏÑÏÕÍ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
É. ÁðïèÝìáôá
1. Åìðïñåýìáôá 22.668,88 22.668,88
2. Á & Â ýëåò 500,00 0,00
3. ÐáñáãùãÞ óå åîÝëéîç 0,00 1.300,00
4. Ðñþôåò & âïçè. ýëåò-Áíáë. õëéêÜ-Aíôáëë. & åßäç óõóê. 0,00 1.201,40−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

23.168,88 25.170,28============== ==============
ÉÉ. ÁðáéôÞóåéò
1. ÐåëÜôåò 253.678,04 550,00

3á.ÅðéôáãÝò åéóðñáêôÝåò 170.000,00 0,00
11. ×ñåþóôåò äéÜöïñïé 102.340,09 35,64−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

526.018,13 585,64============== ==============
ÉÉÉ. ×ñåüãñáöá
3. ËïéðÜ ÷ñåüãñáöá 150.000,00 100.000,00============== ==============

ÉV. ÄéáèÝóéìá
1. Ôáìåßï 472,71 1.216,09
3. ÊáôáèÝóåéò üøåùò & ðñïèåóìßáò 79.021,69 20.760,65−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

79.494,40 21.976,74============== ==============
Óýíïëï Êõêëïö/íôïò Åíåñãçôéêïý (ÄÉ+ÄÉÉ+ÄÉÉÉ+ÄIV) 778.681,41 147.732,66============== ==============
Å. ÌÅÔ/ÊÏÉ ËÏÃ/ÓÌÏÉ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ

2. Åóïäá ÷ñÞóåùò åéóðñáêôÝá 101,56 15,17============== ==============
ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ (Â+Ã+Ä+Å) 781.586,96 151.406,47============== ==============
ËÏÃ/ÓÌÏÉ ÔÁÎÅÙÓ ×ÑÅÙÓÔÉÊÏÉ

2. Xñåùóôéêïß ëïã/óìïß åããõÞóåùí
& åìðñÜãìáôùí áóöáëåéþí 0,00 112.500,00============== ==============

ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ËÏÃ/ÓÌÏÕ ÁÐÏÔ/ÔÙÍ ×ÑÇÓÅÙÓ 31.12.2004 (1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ - 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2004)

É. ÁÐÏÔ/ÔÁ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÅÙÓ ÐïóÜ ÊëåéïìÝíçò ÷ñÞóåùò 2004 ÐïóÜ ÐñïçãïõìÝíçò ÷ñÞóåùò 2003
Êýêëïò åñãáóéþí (ðùëÞóåéò) 2.245.535,49 1.130.651,32
Ìåßïí: Êüóôïò ðùëÞóåùí 1.629.049,71 881.200,40−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ÌéêôÜ áðïô/ôá (êÝñäç) åêì/óåùò 616.485,78 249.450,92
Ìåßïí: 1. Åîïäá äéïéêçôéêÞò ëåéôïõñãßáò 82.390,39 114.319,76

3. Åîïäá ëåéôïõñãßáò äéáèÝóåùò 32.754,48 115.144,87 17.246,26 131.566,02−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ÌåñéêÜ áðïô/ôá (êÝñäç) åêì/óåùò 501.340,91 117.884,90
ÐëÝïí: 4. Ðéóôùôéêïß ôüêïé & óõíáöÞ Ýóïäá 40.290,36 1.402,01
Ìåßïí: 3. ×ñåùóôéêïß ôüêïé & óõíáöÞ Ýîïäá 9.616,96 30.673,40 5.003,15 (3.601,14)−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ÏëéêÜ áðïô/ôá (êÝñäç) åêì/óåùò 532.014,31 114.283,76

ÉÉ. ÐËÅÏÍ: ÅÊÔÁÊÔÁ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ
1. Åêôáêôá & áíüñãáíá Ýóïäá 149,68 0,00−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

ÏñãáíéêÜ & Ýêôáêôá áðïô/ôá (êÝñäç) 532.163,99 114.283,76
Ìåßïí: Óýíïëï áðïóâÝóåùí ðáãßùí óôïé÷åßùí 864,65 1.738,64

Ìåßïí: Ïé áðü áõôÝò åíó/íåò óôï ëåéô. êüóôïò 864,65 0,00 1.738,64 0,00−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ÊÁÈÁÑÁ ÁÐÏÔ/ÔÁ (ÊÅÑÄÇ) ×ÑÇÓÅÙÓ ðñï öüñùí 532.163,99 114.283,76============== ==============

ÐÁÈÇÔÉÊÏ ÐïóÜ Êëåéïì. ÐïóÜ Ðñïçã.
Á. ÉÄÉÁ ÊÅÖÁËÁÉÁ ÷ñÞó. 2004 ÷ñÞó. 2003
É. Ìåôï÷éêü ÊåöÜëáéï
1. ÊáôáâëçìÝíï 60.000,00 60.000,00============== ==============

ÉV. ÁðïèåìáôéêÜ ÊåöÜëáéá
1. Ôáêôéêü áðïèåìáôéêü 20.000,00 3.714,22============== ==============

V. ÁðïôåëÝóìáôá åéò íÝïí
Õðüëïéðï êåñäþí ÷ñÞóçò åéò íÝï 400.191,03 70.570,22============== ==============

Óýíïëï Éäßùí Êåöáëáßùí (AI+AIV+AV) 480.191,03 134.284,44============== ==============
Ã. ÕÐÏ×ÑÅÙÓÅÉÓ
ÉÉ. Âñá÷/èåóìåò Õðï÷ñåþóåéò
5. Yðï÷ñåþóåéò áðü

öüñïõò-ôÝëç 301.365,93 16.949,25
11. ÐéóôùôÝò äéÜöïñïé 0,00 142,78−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

Óýíïëï Õðï÷ñåþóåùí (Ã ÉÉ) 301.365,93 17.092,03============== ==============
Ä. ÌÅÔ/ÊÏÉ ËÏÃ/ÓÌÏÉ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ

2. Åîïäá ÷ñÞóåùò äïõëåõìÝíá 30,00 30,00============== ==============

ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ (Á+Ã+Ä)781.586,96 151.406,47============== ==============
ËÏÃ/ÓÌÏÉ ÔÁÎÅÙÓ ÐÉÓÔÙÔÉÊÏÉ

2. Ðéóôùôéêïß ëïã/óìïß åããõÞóåùí
& åìðñÜãìáôùí áóöáëåéþí 0,00 112.500,00============== ==============

ÐÉÍÁÊÁÓ ÄÉÁÈÅÓÅÙÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ

ÐïóÜ Êëåéïì. ÐïóÜ Ðñïçã.
÷ñÞó. 2004 ÷ñÞó. 2003

ÊáèáñÜ áðïô/ôá (êÝñäç) ÷ñÞóåùò 532.163,99 114.283,76
Õðüëïéðï áðïôåëåóìÜôùí 
ðñïçã. ÷ñÞóåùí 70.570,22 0,00−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï 602.734,21 114.283,76
Ìåßïí: 1. Öüñïò åéóïäÞìáôïò 186.257,40 39.999,32−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ÊÝñäç ðñïò äéÜèåóç 416.476,81 74.284,44============== ==============
Ç äéÜèåóç ôùí êåñäþí ãßíåôáé ùò åîÞò:

1. Ôáêôéêü áðïèåìáôéêü 16.285,78 3.714,22
8. Õðüëïéðï êåñäþí åéò íÝï 400.191,03 70.570,22−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

Áóðñüðõñãïò, 31 Máñôßïõ 2005
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó. Ï ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ Ï ÕÐÅÕÈÕÍÏÓ ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏÕ

& ÌÅËÏÓ Ä.Ó.

ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÊÙÓÔÏÐÏÕËÏÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ ÆÅÍÅÔÏÓ ÁÍÔÙÍÉÏÓ ÑÏÕÓÓÏÓ
Á.Ä.Ô. Ç 656831 Á.Ä.Ô. Ì 315190 Á.Ä.Ô. É 896919

ÁÑ.ÁÄ. ÏÅÅ 0015265 Á´ ÔÁÎÇÓ
ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÅËÅÃ×ÏÕ ÏÑÊÙÔÏÕ ÅËÅÃÊÔÇ ËÏÃÉÓÔÇ

Ðñïò ôïõò ê.ê. Ìåôü÷ïõò ôçò Áíþíõìçò Åôáéñåßáò "MEVATANCO ELECTRONICS A.E."
ÅëÝãîáìå ôéò áíùôÝñù ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò êáèþò êáé ôï ó÷åôéêü ÐñïóÜñôçìá ôçò Áíþíõìçò Åôáéñåßáò "MEVATANCO ELECTRONICS A.E." ôçò åôáéñéêÞò ÷ñÞóåùò ðïõ Ýëçîå ôçí 31ç

Äåêåìâñßïõ 2004. Ï Ýëåã÷üò ìáò, Ýãéíå óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 37 ôïõ Ê.Í. 2190/1920 "ðåñß Áíùíýìùí Åôáéñåéþí" êáé ôéò åëåãêôéêÝò äéáäéêáóßåò ðïõ êñßíáìå êáôÜëëçëåò, ìå âÜóç ôéò
áñ÷Ýò êáé ôïõò êáíüíåò åëåãêôéêÞò ðïõ áêïëïõèåß ôï Óþìá Ïñêùôþí Åëåãêôþí Ëïãéóôþí êáé ðïõ åßíáé óýìöùíïé ìå ôéò âáóéêÝò áñ÷Ýò ôùí Äéåèíþí Åëåãêôéêþí Ðñïôýðùí. ÔÝèçêáí óôçí äéÜèåóÞ ìáò
ôá âéâëßá êáé óôïé÷åßá ðïõ ôÞñçóå ç åôáéñåßá êáé ìáò äüèçêáí ïé áíáãêáßåò ãéá ôïí Ýëåã÷ï ðëçñïöïñßåò êáé åðåîçãÞóåéò ðïõ æçôÞóáìå. Ç åôáéñåßá åöÜñìïóå ïñèÜ ôï Åëëçíéêü Ãåíéêü Ëïãéóôéêü Ó÷Ýäéï.
Äåí ôñïðïðïéÞèçêå ç ìÝèïäïò áðïãñáöÞò óå ó÷Ýóç ìå ôçí ðñïçãïýìåíç ÷ñÞóç êáé ôï êüóôïò ðáñáãùãÞò ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôá ëïãéóôéêÜ âéâëßá ðñïóäéïñßóèçêå óýìöùíá ìå ôéò ðáñáäåãìÝíåò
áñ÷Ýò ëïãéóìïý ôïõ êüóôïõò. Åðáëçèåýóáìå ôç óõìöùíßá ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò åêèÝóåùò Äéá÷åéñßóåùò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ðñïò ôçí ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí Ìåôü÷ùí, ìå ôéò ó÷åôé-
êÝò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò. Ôï ÐñïóÜñôçìá ðåñéëáìâÜíåé ôéò ðëçñïöïñßåò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôçí ðáñáãñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 43á ôïõ êùä. Í. 2190/1920. ÊáôÜ ôç ãíþìç ìáò ïé áíùôÝñù
ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò ïé ïðïßåò ðñïêýðôïõí áðü ôá âéâëßá êáé óôïé÷åßá ôçò åôáéñåßáò, áðåéêïíßæïõí ìáæß ìå ôï ÐñïóÜñôçìá, áöïý ëçöèïýí õðüøç ïé ðáñáôéèÝìåíåò áðü ôçí åôáéñåßá óçìåéþóåéò
ôçí ðåñéïõóéáêÞ äéÜñèñùóç êáé ôçí ïéêïíïìéêÞ èÝóç ôçò åôáéñåßáò êáôÜ ôçí 31ç Äåêåìâñßïõ 2004 êáé ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò ÷ñÞóåùò ðïõ Ýëçîå áõôÞ ôçí çìåñïìçíßá, âÜóåé ôùí ó÷åôéêþí äéáôÜîåùí
ðïõ éó÷ýïõí êáé ëïãéóôéêþí áñ÷þí, ïé ïðïßåò Ý÷ïõí ãßíåé ãåíéêÜ ðáñáäåêôÝò êáé äåí äéáöÝñïõí áðü åêåßíåò ðïõ åöÜñìïóå óôçí ðñïçãïýìåíç ÷ñÞóç.

ÁèÞíá, 14 Áðñéëßïõ 2005
Ï ÏÑÊÙÔÏÓ ÅËÅÃÊÔÇÓ ËÏÃÉÓÔÇÓ

ÓÅÑÁÖÅÉÌ Ä. ÌÁÊÑÇÓ
Á.Ì. Ó.Ï.Å.Ë. 16311

Ó.Ï.Ë. Á.Å.Ï.Å
KÑÏÍÏÓ Á.Å.

ÓÇÌÅÉÙÓÇ: 1. Ç ìç äéáíïìÞ ðñþôïõ ìåñßóìáôïò áðü ôá êÝñäç ôçò ÷ñÞóçò, ôåëåß õðü ôçí ïìüöùíç Ýãêñéóç ôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ç ïðïßá èá åêðñïóùðåßôáé áðü ôï 100% ôùí Ìåôï÷þí.
2. H åôáéñåßá äåí Ý÷åé åëåãè÷åß öïñïëïãéêÜ áðü ôç óýóôáóÞ ôçò.



"MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε." ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 -  6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ  ΚΛΕΙΟΜ. ΠΟΣΑ  ΠΡΟΗΓ.
ΧΡΗΣΕΩΣ  2004 ΧΡΗΣΕΩΣ  2003

ΑΞΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ   1.Καταβληµένο 300.000,00 300.000,00
    1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 2.203,46 1.762,77 440,69 2.203,46 1.322,08 881,38 300.000,00 300.000,00
    4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 12.849,81 7.861,85 4.987,96 12.849,81 5.115,80 7.734,01

15.053,27 9.624,62 5.428,65 15.053,27 6.437,88 8.615,39 ΙΙ. ∆ιαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο 228.246,52 228.246,52
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
 ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
    3. Κτίρια και τεχνικά έργα 14.874,49 2.854,25 12.020,24 14.140,81 1.413,55 12.727,26 IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια
    4. Μηχανήµατα - Τεχνικές Εγκ/σεις   1. Τακτικό αποθεµατικό 2.793,62 2.793,62
       και λοιπός Μηχαν/κός Εξ/σµός 303.264,85 57.546,92 245.717,93 195.912,32 38.758,40 157.153,92   3. Ειδικά αποθεµατικά 4.429,22 4.429,22
    5. Μεταφορικά Μέσα 23.100,45 9.659,53 13.440,92 23.100,45 6.977,61 16.122,84   5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατ.νόµων 19.275,72 19.275,72
    6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 21.457,72 16.240,91 5.216,81 19.590,22 13.359,35 6.230,87 26.498,56 26.498,56
    7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση καιπροκαταβολές 57.193,60 0,00 57.193,60 0,00 0,00 0,00
Σύνολο (ΓΙΙ) 419.891,11 86.301,61 333.589,50 252.743,80 60.508,91 192.234,89 V.Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 419.891,11 86.301,61 333.589,50 252.743,80 60.508,91 192.234,89       Υπόλοιπο κερδών - ζηµιών χρήσεως εις νέο 10.080,22 -17.955,80

      Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων -62.308,59 -44.352,79
ΙΙΙ. Συµµ/χές & άλλες µακροπρόθεσµες  χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις -52.228,37 -62.308,59
    7. Λοιπές µακρ/σµες απαιτήσεις  6.256,79 256,79
Σύνολο (ΓΙΙΙ) 6.256,79 256,79           Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 339.846,29 192.491,68             (ΑΙ+ΑΙΙ+AΙV+ΑV ) 502.516,71 492.436,49

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.  Αποθέµατα Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
    2. Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή 279.701,42 152.666,98 ΙΙ Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
    3. Παραγωγή σε εξέλιξη 25.984,08 21.705,00   1. Προµηθευτές 206.140,75 166.629,56
    4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιµα υλικά-   2α. Επιταγές πληρωτέες 388.637,17 131.754,63
        Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 178.226,86 82.444,68   3. Τράπεζες λογ. βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 555.777,33 270.371,20
    5. Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων 7.196,55 5.298,53   4. Προκαταβολές πελατών 5.363,47 3.404,25

491.108,91 262.115,19   5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη 494,76 7.745,37
   6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 31.208,22 17.937,22

ΙΙ. Απαιτήσεις  11. Πιστωτές διάφοροι 52.825,52 24.507,15
   1. Πελάτες 331.685,02 201.624,72 1.240.447,22 622.349,38
   2. Γραµµάτια εισπρακτέα Σύνολο υποχρεώσεων  (ΓΙΙ) 1.240.447,22 622.349,38
       Χαρτοφυλακίου 8.450,00 20.040,59
   3α. Επιταγές εισπρακτέες 511.967,73 386.808,16
   3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση 813,00 813,00
  11. Χρεώστες διάφοροι 14.148,37 4.402,05

867.064,12 613.688,52
IV . ∆ιαθέσιµα ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
    1.  Ταµείο 9.126,29 8.803,28   2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 0,00 1.700,00
    3.  Καταθέσεις  όψεως και προθεσµίας 12.389,67 30.155,22 0,00 1.700,00
 21.515,96 38.958,50
   Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV) 1.379.688,99 914.762,21

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
   1.  Έξοδα επόµενων χρήσεων 18.000,00 616,59

18.000,00 616,59

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β+Γ+∆+Ε) 1.742.963,93 1.116.485,87  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+∆) 1.742.963,93 1.116.485,87

                                                                                         ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΧΡΗΣΕΩ
                                                                                31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004) ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΑ  ΚΛΕΙΟΜ. ΠΟΣΑ  ΠΡΟΗΓ.
 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΧΡΗΣΕΩΣ  2004 ΧΡΗΣΕΩΣ  2003

Ι Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Καθαρά αποτελέσµατα κέρδη - (ζηµίες) χρήσεως 10.080,22          (17.955,80)     
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 1.912.146,56 1.235.400,51 Πλέον : Υπόλοιπο αποτελεσµ. (ζηµιών) προηγ. χρήσεων (62.308,59)         (44.352,79)     
Μείον : Κόστος πωλήσεων 1.693.532,87 1.113.066,78 Σύνολο (52.228,37)         (62.308,59)     
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 218.613,69 122.333,73 Μείον : Φόρος εισοδήµ.φορολ.κερδών 0,00 0,00
ΠΛΕΟΝ : Υπόλοιπο ζηµιών εις νέο (52.228,37)       (62.308,59)   
              1. Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης  0,00 8.973,86
ΣΥΝΟΛΟ  218.613,69 131.307,59
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  128.145,68 105.621,23
              3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  43.424,74 171.570,42 32.269,43 137.890,66
Μερικά αποτ/τα εκµεταλλεύσεως 47.043,27        (6.583,07)          
ΠΛΕΟΝ:
              4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 5.109,34 2,87
ΜΕΙΟΝ:  3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 43.322,89 -38.213,55 22.781,67 -22.778,80
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη-ζηµίες) εκµεταλλεύσεως 8.829,72          (29.361,87)        
ΙΙ. Έκτακτα & ανόργανα αποτελέσµατα
Πλέον : 1. Έκτακα και ανόργανα έσοδα 26,52 0,00
             2. Έκτακτα κέρδη 2.478,22 11.467,57

2.504,74 11.467,57
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 226,03 61,50
            2. Έκτακτες ζηµιές 1.028,21 1.254,24 1.250,50 0,00 61,50 11.406,07         
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη-ζηµίες) 10.080,22        (17.955,80)        
MEION:  Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 33.330,27 23.964,71
            Μείον: Οι απο αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 33.330,27 0,00 23.964,71 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη-ζηµίες) ΧΡΗΣΕΩΣ (προ φόρων) 10.080,22 (17.955,80)

                         O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.   Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ        Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

                   ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΠΕΛΗΣ ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ ΤΣΑΤΣΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                            Α.∆.Τ. Η 656831      Α.∆.Τ.  Ζ 972807        Α.∆.T. T 234472

Grant Thornton 
Ορκωτοί Ελεγκτές 
Σύµβουλοι Επιχειρήσεων 

Αθήνα, 13 Μαίου 2005
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Α.Μ. ΣΟΕΛ : 13671

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2005

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας "MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε."

Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικέςκαταστάσεις, καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της ΑνώνυµηςΕταιρείας «"MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε." ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ& ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2004. Ο έλεγχός µας,
έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και που είναι σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των
∆ιεθνώνΕλεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίεςκαι επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρεία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και το κόστος παραγωγής που προκύπτει
από τα λογιστικά βιβλία προσδιορίστηκε σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές λογισµού και κόστους. ∆εν τροποποιήθηκεη µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της εκθέσεως ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικούΣυµβουλίου, προς την
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, µε τις σχετικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Το Προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παρ.1, του άρθρου 43α, του Κ.Ν.2190/1920. Από τον έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1. Μεταξύ των απαιτήσεων της εταιρείας
περιλαµβάνονται, εκτός των «Επιταγών σε καθυστέρηση» (κονδύλι ∆-ΙΙ-3β) ακίνητα και επισφαλή υπόλοιπα απαιτήσεων συνολικού ποσού 22.600,00 € περίπου, για τα οποία η Εταιρεία θα έπρεπε να σχηµατίσει πρόβλεψη ύψους 17.100,00 €, ποσό από το οποίο15.500,00 € θα έπρεπε να βαρύνουν
τα αποτελέσµατα προηγούµενωνχρήσεων και 1.600,00 € της κλειόµενης. 2. Η Εταιρεία βασιζόµενη στην υπ’ αριθ. 205/1988 γνωµοδότηση της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ∆ιοικήσεως και τη φορολογική νοµοθεσία, δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωσητου προσωπικούτης λόγω εξόδου
από την υπηρεσία. Εάν η Εταιρεία σχηµάτιζε πρόβλεψη, για αποζηµίωσηόλου του προσωπικού της, ανεξάρτητα από το χρόνοθεµελιώσεως δικαιώµατοςγια συνταξιοδότηση,όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, αυτή θα ανερχόταν στο ποσό των 8.000,00 € περίπου, από το οποίο
ποσό 3.400,00 € αφορά την κλειόµενη χρήση και το υπόλοιπο τις προηγούµενες. 3. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την κλειόµενη χρήση και συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις, δεν έχουν καταστεί οριστικές.
Κατά τη γνώµη µας οι παραπάνωΟικονοµικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας απεικονίζουν,αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας, την περιουσιακή διάρθρωσηκαι τη χρηµατοοικονοµικήθέση της εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004,
καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρµοσε την προηγούµενη χρήση.



MEVACO Μεταλλουργική                                                        Ετήσιο ∆ελτίο 2004 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

«MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε» 

« MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  Α.Ε.» 

« MEVATANCO ELECTRONICS A.E. » 

« MEVAPOWER A.E » 

της  31ης ∆εκεµβρίου 2004 

 

Προς την  

Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

 

Κύριοι Μέτοχοι,  

Έχουµε την τιµή, σύµφωνα µε τον Νόµο και το Καταστατικό της εταιρείας να σας υποβάλλουµε 

την ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης µας για την περίοδο 1/1/2004-31/12/2004, τα πεπραγµένα 

της περιόδου αυτής, καθώς και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, δηλαδή τον 

ενοποιηµένο Ισολογισµό, την ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως  

της ως άνω περιόδου και τέλος το ενοποιηµένο προσάρτηµα. Η έκθεση αυτή επιδιώκει στο να 

παράσχει την κατά το δυνατόν σαφέστερη εικόνα της εξέλιξης των εργασιών του Οµίλου 

εταιρειών της «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ A.B.E.E.». 

 

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

1.1. «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε» 

Οι πληροφορίες περιλαµβάνονται αναλυτικά στην εταιρική έκθεση διαχειρίσεως του ∆.Σ. της 

«MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ A.B.E.E.» προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

1.2 «MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε» 

Η εταιρεία µε την επωνυµία «MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ  Α.Ε.» ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Ιούλιο του 1998 µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και µε το διακριτικό 

τίτλο «Ε.Σ.Σ.Η.Ε Α.Ε», κατόπιν δε της εξαγοράς της από την MEVACO A.Β.Ε..Ε µετονοµάστηκε σε 

«MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  Α.Ε.» µε την από υπ’ αριθµόν 17/9029/11-7-01 απόφαση του 

Νοµάρχη Θεσσαλονίκης. Είναι εγγεγραµµένη στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό 

40922/62/Β/98/0157, η δε αρχική διάρκειά της έχει οριστεί σε εβδοµήντα (70) έτη. Έδρα είχε 

τον ∆ήµο Εχεδώρου Θεσσαλονίκης, µε γραφεία επί του 2ου χιλ. της Συµµαχικής Οδού 

Ωραιοκάστρου – Θεσσαλονίκης. Από την  11η  Φεβρουαρίου 2005 σύµφωνα µε την από 

11.2.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της η οποία εγκρίθηκε µε 

την υπ’ αριθµό πρωτ. 17/1536/22.2.2005 Απόφαση του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης έχει έδρα το 

∆ήµο Καλλιθέας του Νοµού Θεσσαλονίκης, µε γραφεία επί του 12ου  χιλ. Εθνικής Οδού 

Θεσσαλονίκης – Κιλκίς. 
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Σκοπός της εταιρείας είναι: 

1. Η κατασκευή, αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή και εν γένει εµπορία και διάθεση στην ηµεδαπή 

και την αλλοδαπή ηλεκτρικών, ηλιακών θερµοσιφώνων και συστηµάτων ηλιακής 

ενέργειας και συναφών και παρεµφερών ειδών.  

2. Η σύντµηση, επισκευή και εγκατάσταση των ανωτέρω συστηµάτων. 

3. Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή και εν γένει εµπορία και διάθεση στην ηµεδαπή και την 

αλλοδαπή πάσης φύσεως µεταλλικών και µηχανουργικών ειδών και εν γένει 

ηλεκτροµηχανολογικών συσκευών και εξαρτηµάτων αυτών.  

4. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα διαφόρων οίκων του εσωτερικού/ εξωτερικού σε σχέση 

µε τα ανωτέρω προϊόντα 

5. Η έρευνα, ανάπτυξη, µελέτη και εκτέλεση πάσης φύσεως εργασίας (µηχανουργικής ή µη) 

για την αναβάθµιση και εξέλιξη των ως άνω προϊόντων. 

 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ 

Το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήµερα στο ποσό των 300.000,00 Ευρώ είναι ολοσχερώς 

καταβεβληµένο και  διαιρούµενο σε 100.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 3,00 

ευρώ η κάθε µία. 

Στο µετοχικό κεφάλαιο της  «MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  Α.Ε.», στο οποίο η MEVACO  

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ A.Β.Ε.E. µετέχει µε ποσοστό 67 %, συµµετέχουν αναλυτικά οι ακόλουθοι 

µέτοχοι: 

 

α/α 
Ονοµατεπώνυµο 

1.1.1.1                     Αρ. 
Μετοχών 

1.  MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ A.B.E.E 67.000 
2. Ιορδάνης Κιουπελής 28.000 

3. Εµµανουήλ Κιουπελής 2.500 

4. Βένος Κιουπελής 2.500 
 Σύνολο: 100.000 

 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους: 

1. ∆ηµήτριο Κωστόπουλο του Αλεξίου, κάτοικο Πεύκης Αττικής οδός Ρήγα Φεραίου 8, Πρόεδρο 

του ∆.Σ  

2. Σπυρίδωνα ∆ελένδα του Νικολάου, κάτοικο Παπάγου Αττικής, οδός Βλαχάβα 37, Αντιπρόεδρο 

του ∆.Σ 

3. Ιορδάνη Κιουπελή του Εµµανουήλ, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Ολυµπιάδος 117, 

∆ιευθύνοντα  Σύµβουλο 

4. Αντώνιο Ρούσσο του Αντωνίου, κάτοικο Άνω Πεύκης Αττικής, οδό Μάρκου Μπότσαρη 30, 

Μέλος 

5. Βένο Κιουπελή του Ιορδάνη, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Ολυµπιάδος 117, Μέλος. 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Η εταιρεία είχε µισθώσει µε το από 28 Ιουλίου 1999 ιδιωτικό συµφωνητικό από τους Εµµανουήλ 

και Αλέξανδρο Μαραγκό έναν αποθηκευτικό χώρο εµβαδού 400 τ.µ που βρίσκεται στον 1ο όροφο 

και ένα υπόγειο χώρο εµβαδού 400 τ.µ επί της Συµµαχικής οδού Ωραιοκάστρου – Θεσσαλονίκης. 

Η διάρκεια της µίσθωσης αυτής είχε ορισθεί για 6 χρόνια, µε έναρξη την 28η Ιουλίου 1999 και 

λήξη την 28η Ιουλίου 2005. Εν συνεχεία µε το από 15 Σεπτεµβρίου 2000 ιδιωτικό συµφωνητικό 

µεταξύ των ιδίων ως άνω συµβαλλοµένων η εταιρεία µίσθωσε επί της οδού Ιωνίας 

Ωραιοκάστρου, παλαιάς Συµµαχικής οδού Ωραιοκάστρου –Θεσσαλονίκης, έναν νέο χώρο 

συνολικού εµβαδού 1.400 τ.µ. προς επέκταση της  παραγωγικής της µονάδας. Η διάρκεια της 

µίσθωσης αυτής ορίσθηκε για 4 χρόνια, µε έναρξη την 15η Σεπτεµβρίου 2000 και λήξη την 14η 

∆εκεµβρίου 2004.  

Με το από 1 Ιουνίου 2004 ιδιωτικό συµφωνητικό η εταιρεία έχει µισθώσει επί του 12ου χιλ. 

Παλαιά Εθνική Οδού Θεσσαλονίκης- Κιλκίς από την Ανώνυµη Εταιρεία µε την Επωνυµία « 

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Β. ΡΑΦΑΗΛΙ∆ΗΣ Α.Ε.» βιοµηχανοστάσιο εµβαδού 5.000 τ.µ. επίσης 

και µέρος του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου συνολικού εµβαδού  10.536 τ.µ. εντός του 

οποίου βρίσκεται το ανωτέρω Βιοµηχανοστάσιο καθώς και το ½ της χρήσης των γραφείων του 

πρώτου ορόφου και το ½ της χρήσης των τουαλετών και αποδυτηρίων του ισογείου της 

εκµισθώτριας εταιρείας. Η διάρκεια της µίσθωσης ορίσθηκε εξαετής µε έναρξη την 1η Ιανουαρίου 

2005 και λήξη την 31η ∆εκεµβρίου 2010. Ειδικά για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2004 έως 31 

∆εκεµβρίου 2004 η εταιρεία είχε µισθώσει µέρος του ανωτέρω περιγραφόµενου χώρου 1.800 

τ.µ., το οποίο αποτελεί τµήµα του όλου µισθωµένου χώρου των 5000 τ.µ.., για να µπορέσει η 

εταιρεία να προχωρήσει οµαλά σε όλες τις διαδικασίες µεταφοράς της έδρας της.  

 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Η εταιρεία µέσα στην χρήση 2004 απασχόλησε κατά µέσο όρο 28 άτοµα.  

 

1.3. MEVATANCO ELECTRONICS A.E. 

Η εταιρεία 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 .  

Σκοπός της εταιρείας είναι: 

1. Η µελέτη, κατασκευή, συναρµολόγηση και οποιαδήποτε εν γένει επεξεργασία, αγορά, 

εισαγωγή, εξαγωγή και  

2. Η µελέτη και εκτέλεση τεχνικών έργων. 
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3. Η σύµπραξη µε τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, υπό µορφή Κοινοπραξίας για την εκτέλεση 

τεχνικών έργων. 

4. Η ανάληψη, εκτέλεση και επίβλεψη έργων του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆, Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, δηµοσίων επιχειρήσεων και άλλων Οργανισµών δηµοσίου ενδιαφέροντος µε 

τις προϋποθέσεις εν γένει εµπορία και διάθεση τόσο στην ηµεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή 

ηλεκτρονικών πινάκων µεταβλητών µηνυµάτων, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισµού 

αθλητικών χώρων καθώς και λοιπών ηλεκτρονικών συσκευών, οργάνων, ανταλλακτικών και 

εξαρτηµάτων αυτών. 

5. Η µελέτη, κατασκευή, συναρµολόγηση και οποιαδήποτε εν γένει επεξεργασία, αγορά, 

εισαγωγή, εξαγωγή και εν γένει εµπορία και διάθεση τόσο στην ηµεδαπή , όσο και στην 

αλλοδαπή µηχανικών, µηχανολογικών, ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικών ειδών και 

κατασκευών καθώς και ενεργειακού εξοπλισµού. 

6. Η εν γένει εµπορία και διάθεση πάσης φύσεως µεταλλικών – µηχανουργικών και 

ηλεκτροµηχανικών ειδών, συσκευών, εξαρτηµάτων και ανταλλακτικών αυτών. 

7. Η έρευνα, ανάπτυξη, µελέτη και εκτέλεση πάσης φύσεως εργασίας (µηχανουργικής ή µη) δια 

την αναβάθµιση και περαιτέρω εξέλιξη των εµπορευοµένων ως άνω προϊόντων. 

8. Η επισκευή και συντήρηση των ανωτέρω προϊόντων – ειδών εµπορίας. 

9. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα διαφόρων οίκων του εσωτερικού ή και εξωτερικού σε σχέση 

µε τα ανωτέρω προϊόντα / αντικείµενα εµπορίας. τις καθοριζόµενες από τις σχετικές διατάξεις 

της νοµοθεσίας περί δηµοσίων έργων και σύµφωνα µε το οριζόµενο στις ανωτέρω 

παραγράφους πλαίσιο. 

10. Η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών ,η οργάνωση και η διοίκηση µονάδων συναφούς ή και 

οµοειδούς µε τα ανωτέρω αντικείµενα για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ 

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. 

Στο µετοχικό κεφάλαιο της  «MEVATANCO ELECTRONICS», στο οποίο η MEVACO 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ A.Β.Ε.E. µετέχει µε ποσοστό 51,00%, συµµετέχουν οι ακόλουθοι µέτοχοι: 

Ονοµατεπώνυµο                     Αρ. µετοχών 

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ A.B.E.E 30.600 
TANCO ATEBE 29.400 
Σύνολο: 100.000 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους: 

• Κωστόπουλο ∆ηµήτριο του Αλεξίου, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Ρήγα Φεραίου αρ.8, 

Πρόεδρος.  
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• ∆ελένδα Σπυρίδωνα του Νικολάου, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Βλαχάβα αρ. 37, 

Αντιπρόεδρος. 

• Ζενέτο Νικόλαο του Θεοδώρου, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Αθ. ∆ιάκου αρ. 81, 

∆ιευθύνων Σύµβουλος.  

• Ρούσσο Αντώνιο του Αντωνίου, κάτοικος Άνω Πεύκης Αττικής, οδός Μάρκου Μπότσαρη 

αρ. 30, Μέλος. 

• Παπούλια Αναστάσιο του Πολυνίκη, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Ευαγγελιστρίας αρ. 47, 

Μέλος. 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Η εταιρεία µε βάση το από 5 Σεπτεµβρίου 2002 υπογραφέν ιδιωτικό συµφωνητικό έχει µισθώσει 

από την µητρική εταιρεία του Οµίλου έναν ενιαίο χώρο επιφανείας 18 τετραγωνικών µέτρων που 

ευρίσκεται στην βορειοανατολική πλευρά του πρώτου ορόφου του νεότευκτου κτιρίου της 

µητρικής εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής και στην θέση Πράρι-Μουστάκι. Με βάση τη 

σύµβαση αυτή, η διάρκεια της µίσθωσης ορίσθηκε σε τρία (3) έτη.  

 

1.4 «MEVAPOWER A.E.» 

Η εταιρεία µε την επωνυµία «MEVAPOWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVAPOWER Α.Ε.» ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2001 

από µετατροπή της οµόρρυθµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆Η Ο.Ε» και τον 

διακριτικό τίτλο «RS POWER»,µε βάση τις διατάξεις του ν. 2166/1993. Είναι εγγεγραµµένη στο 

µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό 48933/01ΑΤ/Β/01/147(03), η δε αρχική διάρκειά της 

έχει οριστεί σε πενήντα (50) έτη. Έδρα σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµό πρωτ. 1661/25.2.2003 

Απόφαση της Νοµαρχίας Αθηνών (Τοµέας Νότιας Αθήνας) έχει τον ∆ήµο Κηφισιάς Αττικής, µε 

γραφεία στο 15ο χλµ της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαµίας. 

 

Σκοπός της εταιρείας είναι: 

1. Η αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή και εν γένει εµπορία και διάθεση στην ηµεδαπή και την 

αλλοδαπή ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων πάσης φύσεως οχηµάτων.  

2. Η αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή και εν γένει εµπορία και διάθεση τόσο στην ηµεδαπή όσο και 

στην αλλοδαπή πάσης φύσεως οχηµάτων 

3. Η συναρµολόγηση και οι ηλεκτρολογικές κατασκευές πάσης φύσεως οχηµάτων και 

αυτοκινήτων.  

4. Η εµπορία πάσης φύσεως µεταλλικών, µηχανουργικών και ηλεκτροµηχανικών ειδών, 

συσκευών, εξαρτηµάτων και ανταλλακτικών αυτών. 
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5. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα διαφόρων οίκων του εσωτερικού/ εξωτερικού σε σχέση µε 

τα ανωτέρω αντικείµενα εµπορίας 

6. Η έρευνα, ανάπτυξη, µελέτη και εκτέλεση πάσης φύσεως εργασίας(µηχανουργικής ή µη)  για 

την αναβάθµιση και περαιτέρω εξέλιξη των εµπορευοµένων ως άνω προϊόντων. 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµό πρωτ. 1661/25.2.2003 

Απόφαση της Νοµαρχίας Αθηνών (Τοµέας Νότιας Αθήνας) ανέρχεται στο ποσό των 599.038,5 

ευρώ ολοσχερώς καταβεβληµένο, διαιρούµενο σε 204.450 κοινές ονοµαστικές µετοχές, 

ονοµαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε µία. 

Στο µετοχικό κεφάλαιο της «MEVAPOWER Α.Ε.» το ποσοστό συµµετοχής της MEVACO 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε ανέρχεται σε 35,09%, συµµετέχουν δε στην εν λόγω εταιρεία οι 

ακόλουθοι µέτοχοι: 

 Ονοµατεπώνυµο        Αρ. Μετοχών 

1.  MEVACO   ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ  Α.Β.Ε.Ε 71.750 

2.  Νικόλαος Οικονοµίδης 67.700 

3. Κλεάνθης Οικονοµίδης 65.000 

 Σύνολο: 204.450 

 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας όπως αυτό εξελέγη σύµφωνα µε την από 22.3.2005 

απόφαση της Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης των µετόχων αποτελείται από τους : 

1. Νικόλαο Οικονοµίδη, κάτοικο Ηλιουπόλεως Αττικής, οδός Πλουτάρχου αριθµό 6, Πρόεδρο 

του ∆Σ και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο,  

2. Ειρήνη Οικονοµίδη του Ιωάννη , κάτοικο Ηλιουπόλεως Αττικής, οδός Πλουτάρχου αριθµό 6, 

Αντιπρόεδρο του ∆Σ  

3. Χαράλαµπο Οικονοµίδη του Ιωάννη, κάτοικο Πειραιά, οδός Τσακάλωφ 23-25, Μέλος  του ∆Σ. 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Η εταιρεία έχει µισθώσει µε βάση το από 5 ∆εκεµβρίου 2002 Ιδιωτικό Συµφωνητικό από  τους 

∆ηµήτριο και Παναγιώτη ∆ηµητριάδη τον ισόγειο και τον υπόγειο όροφο , ενός ακινήτου που 

βρίσκεται στην Κάτω Κηφισιά Αττικής, στο 15ο χιλιόµετρο Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαµίας 

(επιφάνειας 467 τ.µ. ο κάθε χώρος).Με βάση την σύµβαση αυτή η µίσθωση είναι τριετής και 

λήγει την 31.12.2005. Επίσης η εταιρεία έχει µισθώσει µε το από 1 Οκτωβρίου 1998 ιδιωτικό 

συµφωνητικό, από τον κ. Γεώργιο Τσουµπλέκα το υπόγειο ενός ακινήτου που ευρίσκεται στον 

Άγιο ∆ηµήτριο Αττικής επί της οδού Αγίου Αθανασίου αρ. 34 , που αποτελείται από έναν ενιαίο 
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χώρο επιφανείας  80 τ.µ. Ο εν λόγω χώρος χρησιµοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος και η 

διάρκεια της προκειµένης µισθώσεως λήγει την 30  Οκτωβρίου 2000. Με βάση δε τον ισχύοντα  

νόµο  σχετικά µε  τις επαγγελµατικές µισθώσεις η ελάχιστη διάρκεια της µίσθωσης αυτής είναι 

δωδεκαετής. Επίσης η εταιρεία µε βάση το από 1 Μαρτίου 2004 υπογραφέν ιδιωτικό 

συµφωνητικό έχει µισθώσει από την µητρική εταιρεία του Οµίλου έναν ακάλυπτο χώρο 

επιφανείας 220 τετραγωνικών µέτρων που ευρίσκεται στο νοτιοδυτικό τµήµα της µητρικής 

εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής και στην θέση Πράρι - Μουστάκι, προκειµένου να 

χρησιµοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος. Με βάση την αρχική σύµβαση, η διάρκεια της µίσθωσης 

ορίσθηκε σε τρία (3) έτη . 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Η εταιρεία µέσα στην χρήση 2004 απασχόλησε κατά µέσο όρο 10 άτοµα.  

 

Σηµείωση : Η εν λόγω εταιρεία δεν αποτελεί συνδεδεµένη εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 

42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, πλην όµως η αναφορά της στην παρούσα έκθεση διαχειρίσεως 

και κατά την κλειοµένη χρήση  2004 σκοπεί στην πληρέστερη ενηµέρωση των Μετόχων της 

εταιρείας µας αναφορικά µε τις συµµετοχές της που υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 106 παρ. 1 

εδ. β’ του κ.ν. 2190/1920 

 

2. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

2.1. «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε» 

Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι πληροφορίες περιλαµβάνονται στην έκθεση διαχειρίσεως του ∆.Σ. της «MEVACO 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε»  προς την τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 

2.2 «MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  Α.Ε.» 

Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι 300.000,00 Ευρώ διαιρούµενο σε 100.000 κοινές 

ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 3 Ευρώ  η κάθε µία. 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας:         502.516,71  Ευρώ 

 

2.3 «MEVAΤΑΝCO ELECTRONICS  Α.Ε.» 

Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι 60.000,00 Ευρώ διαιρούµενο σε 60.000 κοινές 

ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,00 Ευρώ  η κάθε µία. 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας:         480.191,03  Ευρώ 

 

 



MEVACO Μεταλλουργική                                                        Ετήσιο ∆ελτίο 2004 

Οι κατά τα άνω θυγατρικές εταιρείες περιλαµβάνονται στον ενοποιηµένο Ισολογισµό µε την 

µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης. 

 

2.4 «MEVAPOWER A.E.» 

Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι 599.038,5 Ευρώ, διαιρούµενο σε 204.450 κοινές 

ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,93 Ευρώ  η κάθε µία. 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (*):           905.739,81 Ευρώ   

(*)  Μετά την αναµόρφωση µε βάση τις παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

 

Η ανωτέρω εταιρεία περιλαµβάνεται στον Ενοποιηµένο Ισολογισµό  µε την µέθοδο της καθαρής  

θέσης. 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ 

ΕΥΡΩ) 

1. Πάγιο Ενεργητικό – Επενδύσεις 

Η  διαµόρφωση της  αναπόσβεστης  αξίας  των  παγίων  την  31/12/2004  είχε  ως  εξής : 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ                                                                                                                    

                                                                                                                                                 
  Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης   210,65
Σύνολο  Ασώµατων Ακινητοποιήσεων 210,65 

 

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ                                                                                        
                                                                                           

Γήπεδα- Οικόπεδα 7.156,31 
Κτίρια & Τεχν. Έργα 2.932,79 
Μηχανήµατα - Τεχν. Εγκαταστάσεις κλπ 4.735,10 
Μεταφορικά Μέσα 34,83 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 52,66 
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 57,69 

Σύνολο Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων                            14.971,45 
  

      ΣΥΝΟΛΟ                                                                                         15.182,10 

Οι επενδύσεις κατά την χρήση 2004 ανήλθαν στο ποσό των  2.140,80 χιλιάδων ευρώ και  είναι 

αναλυτικά οι κάτωθι : 

Κτίρια & Τεχνικά  Έργα                                                             11,71 
Μηχανήµατα – Τεχνικές  Εγκαταστάσεις κλπ           1.688,72  
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός 28,35 
Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης   

315,97  
Λοιπά έξοδα Αναδιοργάνωσης   

38,86 
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση   

57,19 
ΣΥΝΟΛΟ 2.140,80 
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2. Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα την 31/12/2004 ήταν τα κάτωθι (σε χιλ . Ευρώ) : 

Εµπορεύµατα 31,10 
Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή-Υποπροϊόντα και υπολείµµατα 542,59 
Παραγωγή σε εξέλιξη 961,80 
Πρώτες και βοηθΎλες-Αναλώσιµα υλικά- Ανταλ/κά παγίων 1.018,49 
Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων. 16,16 

ΣΥΝΟΛΟ 2.570,14 

3. Απαιτήσεις 

Το σύνολο των απαιτήσεων την 31/12/2004 ανερχόταν σε  5.885,82  χιλιάδες Ευρώ και 

αναλύεται ως εξής : 

Πελάτες 2.669,98 
Επισφαλείς απαιτήσεις 48,69 
Γραµµάτια εισπρακτέα 8,45 
Επιταγές εισπρακτέες 2.669,02 
Επιταγές σε καθυστέρηση 68,56 
Χρεώστες διάφοροι 46,15 
Ελληνικό ∆ηµόσιο 374,97 

ΣΥΝΟΛΟ 5.885,82 

      

4. Χρεόγραφα (σε ευρώ) 

Λοιπά χρεόγραφα 1.898.431,95 

ΣΥΝΟΛΟ 1.898.431,95 

Το αναφερόµενο κονδύλι του λογαριασµού ¨ Χρεόγραφα ¨ αφορά ποσά κατατιθέµενα σε REPOS 

€ 700.000,00 και οµόλογα αναλυτικά ως εξής : 

α) PIRAEUS GRP CAS                                  €  398.431,95 

β) BANQUE FED CRED MUTUEL               €  800.000,00 

                                                € 1.198.431,35 

5. ∆ιαθέσιµα 

Το σύνολο των διαθεσίµων την 31/12/04 ανέρχονταν στο ποσό των 245,49 χιλιάδων Ευρώ και 

αναλύονται ως εξής : 

Ταµείο 18,24 
Καταθέσεις όψεως &Προθεσµίας 227,25 

ΣΥΝΟΛΟ  245,49 

6. Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού (σε χιλ. ευρώ) 

Έξοδα επόµενων χρήσεων 32,01 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 20,94 
Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί Ενεργητικού                                             3,04

   

ΣΥΝΟΛΟ 55,99 
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7. ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Ίδια Κεφάλαια ( Καθαρή Θέση ) 

Η συνολική ενοποιηµένη καθαρή θέση της εταιρίας κατά την 31/12/04 ανερχόταν σε  20.050,95 

χιλιάδες  Eυρώ και αναλύεται ως εξής : 

Μετοχικό κεφάλαιο 4.725,00 
Αποθεµατικό διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 7.626,12 
∆ιαφορά από αναπ/γή αξίας λοιπών περ. στοιχείων και επιχορηγήσεις επενδύσεων  5.824,90 
Αποθεµατικά κεφάλαια 2.455,47 
Προσαρµογές Ενοποίησης -416,30 
Αποτελέσµατα εις νέον -164,24 
ΣΥΝΟΛΟ 20.050,95 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η µητρική εταιρεία στην διάρκεια της κλειοµένης χρήσεως 2004, και µε 
βάση το Ν. 2065/92 αναπροσάρµοσε την αξία κτήσης των κτιρίων και των συσσωρευµένων 
αποσβέσεων των , εξαιτίας της οποίας (αναπροσαρµογής) αυξήθηκε η αξία κτήσης κατά 
1.184.551,90 € και των συσσωρευµένων αποσβέσεων των κατά 515.597,64 €. Η διαφορά 
αναπροσαρµογής που προέκυψε 668.954,26 € καταχωρήθηκε στο λογαριασµό του Παθητικού 
¨∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων ¨.  

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Το σύνολο των Μακροπρόθεσµων υποχρεώσεων την 31/12/2004 ανέρχονταν σε  681,66  

χιλιάδες Ευρώ. 

Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 
 
Προβλέψεις για  αποζηµίωση Προσωπικού λόγω εξόδου  13,64 
Λοιπές προβλέψεις 3,49 

ΣΥΝΟΛΟ 17,13 

Βραχ/µες υποχρεώσεις 

Το σύνολο των βραχ/µων υποχρεώσεων την 31/12/2004 ανέρχονταν στο ποσό των 5.614,40 

χιλιάδων Ευρώ και αναλύεται ως εξής : 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 1.972,58 

Τράπεζες λ/σµός βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων 555,78 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 125,95 

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 1.118,84 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 185,01 

Μερίσµατα πληρωτέα 834,74 

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ 280,67 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 388,64 

Μακροπρ. Υποχρεώσεις Πληρωτέες στην επόµενη χρήση 152,19 

ΣΥΝΟΛΟ 5.614,40 
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Μεταβατικοί λογαριασµοί Παθητικού 

Έξοδα χρήσης δεδουλευµένα 25,61 

ΣΥΝΟΛΟ 25,61 

Ανάλυση αποτελεσµάτων χρήσης : 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 

Κύκλος εργασιών 15.505,83 

Μείον : Κόστος πωλήσεων 11.644,09 

Μικτά  κέρδη εκµετάλλευσης 3.861,74 

Πλέον : Άλλα έσοδα εκµ/σης 56,27 

Σύνολο 3.918,01 

Μείον :  Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.204,99 

              Έξοδα έρευνας &  ανάπτυξης 225,28 

              Έξοδα λειτουργίας & ∆ιάθεσης 359,59 

Μερικά κέρδη εκµ/σης 2.128,15 

Πλέον : Έσοδα χρεογράφων 20,01 

Πλέον :  Πιστωτικοί Τόκοι &  Συναφή έσοδα 47,29 

Μείον : Ζηµιές από συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις                      
195,08 

Μείον : Χρεωστικοί τόκοι  &  Συναφή έξοδα 75,33 

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ /ΚΕΡ∆Η ΕΚΜ/ΣΗΣ 1.925,03 

Καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων 1.958,97 

Καθαρά αποτελέσµατα µετά φόρων 1.034,16 

Καθαρά ενοποιηµένα κέρδη χρήσεως µετά φόρων και κέρδη µειοψηφίας 861,34 

 

4. ΠΩΛΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ) ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

Οι εν λόγω συναλλαγές αναφέρονται αναλυτικά στην συνταχθείσα µε βάση τις διατάξεις του Ν. 

3016/2002 (α 2 παρ. 4) όπως αυτή έχει καταρτισθεί από την µητρική εταιρεία και η οποία έχει ως 

εξής :  

Α. MEVACO B. EΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ  

Α.1 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕVACO AE 

ΛΟΙΠΑ  ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ                                                                        1.280,06 
ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ                                                                          887,00  
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ                                                                                - 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΣΟΝ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                      - 
ΕΝΟΙΚΙΑ                                                                                          - 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ                                                                                  2.167,06 
Α.2 ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ MEVACO AE 

ΛΟΙΠΑ  ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ                                                                          1.335,31 
ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ                                                                             40.620,53 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΣΟΝ                                                                               - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                        6.464,36 
ΕΝΟΙΚΙΑ                                                                                            - 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ                                                                                     48.420,20 
 
Β. ΜEVATANCO AE  
 
Β.1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ MEVACO AE 

ΛΟΙΠΑ  ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ                                                                          - 
ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ                                                                             - 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ                                                                                  - 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΣΟΝ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                        - 
ΕΝΟΙΚΙΑ                                                                                            - 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ                                                                                     - 
Β.2 ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ MEVACO AE 

ΛΟΙΠΑ  ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ                                                                          3.801,14 
ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ                                                                             157.257,00 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ                                                                                  - 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΣΟΝ                                                                               1.509,90 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                        - 
ΕΝΟΙΚΙΑ                                                                                            1.290,00 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ                                                                                     163.858,04 

Σηµείωση : Πέραν των ανωτέρω δεν υπήρχαν άλλες κεφαλαιακές ή µη συναλλαγές µεταξύ της 

Εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτή εταιρειών κατά την χρήση 2004.   

5. ΛΟΙΠΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Κατά τη διάρκεια του 2004 σηµαντική εξέλιξη παρουσίασε η MEVATANCO ELECTRONICS η οποία 

ανέλαβε και εκτέλεσε µε εξαιρετική επιτυχία τόσο στους χρόνους παράδοσης όσο και στην 

ποιότητα κατασκευής, δύο µεγάλα έργα που αφορούσαν στην κατασκευή και εγκατάσταση 

τεσσάρων γιγαντιαίων διαστάσεων ηλεκτρονικών πινάκων εµφάνισης αποτελεσµάτων στα 

νεότευκτα στάδια ΠΑΝΠΕΛΟΠΟΝΗΣΙΑΚΟ και ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ, συνολικού ύψους 2,24 εκατ. €. 

Η εταιρεία βρίσκεται σε φάση αναµονής για την ανάληψη νέων έργων εφόσον προκηρυχθούν οι 

αντίστοιχοι διαγωνισµοί. 

Σχετικά µε την MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  η οποία κατάφερε να ισχυροποιηθεί ακόµη 

περισσότερο στην αγορά των ηλιακών συστηµάτων παρουσιάζοντας αύξηση πωλήσεων κατά  

54,82 % σε σχέση µε το 2003, αξιοσηµείωτο γεγονός αποτελεί η έναρξη της µεταφοράς της σε 

υπερδιπλάσιους βιοµηχανικούς χώρους στην περιοχή της Θεσσαλονίκης επιφάνειας άνω των 

5.000 τ.µ. καθώς και η έναρξη συζητήσεων µε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή 

των Σκοπίων µε σκοπό την διεύρυνση , διείσδυση στην υπό ανάπτυξη αγορά της εν λόγω 

περιοχής καθώς και στην αξιοποίηση κατά το δυνατόν του φθηνού της εργατικού. 

Τέλος σε ότι αφορά την MEVAPOWER µετά την παραχώρηση της διοίκησης της εταιρείας στον κ. 

Ν. Οικονοµίδη µε την παράλληλη µετοχική αναβάθµιση του, η διοίκηση της εταιρείας , µε άξονα 

την πολιτική ρευστοποίησης και εν γένει αναδιάρθρωσης  ορισµένων συµµετοχών της και 

επικέντρωσης στο κύριο αντικείµενο δραστηριότητάς της και µε βασικό στόχο την βελτιστοποίηση 

και αναδιάρθρωση της συνολικής δοµής των συµµετοχών αυτής και την αποδοτικότερη 
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αξιοποίηση των κεφαλαίων της, προγραµµατίζει για το 2005την περαιτέρω µείωση των θέσεων 

της στην εν λόγω εταιρεία , δεδοµένου ότι έχει διαπιστωθεί ότι η συγκεκριµένη δραστηριότητα 

παρουσιάζει υψηλούς κινδύνους για την MEVACO λόγω δυσκολίας και σε πολλές περιπτώσεις 

αδυναµίας  ελέγχου και εποπτείας. 

6. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ -ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ-ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 

Με δεδοµένα τα άλµατα που πραγµατοποιήθηκαν µέσα στο 2004 τόσο ως προς τον κύκλο 

εργασιών όσο και ως προς τα προ φόρων κέρδη , η διοίκηση της εταιρείας φρονεί ότι κατά το 

2005 θα πρέπει να καταβληθεί σηµαντική προσπάθεια διατήρησης του κύκλου εργασιών στα ίδια 

επίπεδα και πιθανόν ελαφρά υψηλότερα µε την ελπίδα ότι µε την σταθεροποίηση ή και την 

πιθανή ελαφρά υποχώρηση των τιµών των πρώτων υλών θα υπάρξει µια καλύτερη εικόνα όσον 

αφορά τα αποτελέσµατα. 

Η Εταιρεία συνεχίζει την επιθετική πολιτική στον τοµέα των επενδύσεων για την αντιµετώπιση 

των συνεχώς αυξανόµενων απαιτήσεων της ελληνικής αγοράς αλλά και της αύξησης της 

εξαγωγικής δραστηριότητας. Η ∆ιοίκηση της εταιρείας προγραµµατίζει επενδύσεις της τάξεως του 

1,2 εκ. € για το έτος 2005 µε σηµαντικότερη από αυτές µια νέα γραµµή κοπής λαµαρίνας 

προϋπολογισµού 640 χιλ. € η οποία έχει ήδη παραγγελθεί και αναµένεται αφενός να αυξήσει 

σηµαντικά την παραγωγή σε κοµµένα αναπτύγµατα λαµαρίνας µε υψηλά ποιοτικά standards και 

µε σηµαντικά χαµηλότερο κόστος. Λόγω της εξαιρετικά υψηλής παραγωγικότητας της νέας αυτής 

γραµµής, η εταιρεία θα επιδιώξει να την χρησιµοποιήσει και για κοπές τρίτων , µια και η αγορά 

παρουσιάζει σηµαντικό κενό στον τοµέα αυτό. 

Με στόχο την προσπάθεια διεύρυνσης της παρουσίας της Mevaco στην Ελληνική και ξένη αγορά, 

αξίζει να αναφερθεί ότι στις αρχές του 2004 η εταιρεία απεφάσισε να προχωρήσει στην ανάπτυξη 

και εν συνεχεία στην παραγωγή ενός τετρακίνητου διθέσιου οχήµατος ευρείας χρήσης. Αφορµή 

υπήρξε η πρόταση ενός συνεργάτη Αρχιτέκτονα- Βιοµηχανικού Σχεδιαστή ο οποίος παρουσίασε 

µια παγκοσµίως πρωτότυπη ιδέα στην ∆ιοίκηση της εταιρείας, η οποία αφού εκτίµησε την 

βιωσιµότητα αυτής της ιδέας, ανέλαβε να την εξελίξει επενδύοντας στην ανάπτυξη του εν λόγω 

πρωτότυπου προϊόντος, µε τελικό στόχο την παραγωγή του και την διάθεση του στην Ελληνική 

και παγκόσµια αγορά. Στο τέλος του 2004 είχε ολοκληρωθεί η µελέτη καθώς και η πειραµατική 

κατασκευή ενός πρωτότυπου οχήµατος. Αναµένεται δε η σε συνεργασία µε Ευρωπαϊκό φορέα 

απόκτηση έγκρισης τύπου, έτσι ώστε να οριστικοποιηθούν οι λεπτοµέρειες της κατασκευής και να 

προγραµµατισθεί εν συνεχεία η παραγωγή του. Στόχος είναι η έναρξη παραγωγής εντός του 

2006.       

Σε ότι αφορά τις θυγατρικές εταιρείες του οµίλου MEVATANCO electronics και MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ, η διοίκηση της εταιρείας καταρτίζει πλάνα για την ισχυροποίηση τους στον κλάδο που 

λειτουργεί η κάθε µια.    

Ειδικότερα σε ότι αφορά την εταιρεία MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ οι προοπτικές 

προδιαγράφονται ευοίωνες για το 2005. Η µετεγκατάσταση σε νέους βιοµηχανικούς χώρους 

διπλάσιας εκτάσεως θα συµβάλλει αποφασιστικά στον περαιτέρω εξορθολογισµό των διαδικασιών 

παραγωγής και κατ’ επέκταση στην διεύρυνση των παραγωγικών δυνατοτήτων της. Οι εξελίξεις 

αυτές αναµένεται να έχουν θετικότατη επίδραση στα οικονοµικά µεγέθη της εταιρείας, Τα θετικά 

αποτελέσµατα από την µεταφορά στους νέους χώρους αναµένεται να γίνουν εµφανή στο β΄ 

 



MEVACO Μεταλλουργική                                                        Ετήσιο ∆ελτίο 2004 

εξάµηνο του 2005. Μεσοπρόθεσµο στόχο αποτελεί η ισχυροποίηση της παρουσίας στην Β. 

Ελλάδα, ώστε να αποκτήσει η Εταιρεία την δυνατότητα να επεκταθεί περισσότερο καρδιά της 

αγοράς των Βαλκανίων  

Σχετικά µε την εταιρεία MEVATANCO, µετά την επιτυχή και έντονη δραστηριοποίηση της µε τη 

συµµετοχή της στην κατασκευή τριών µεγάλων σταδίων στην ελληνική επικράτεια, προς το 

παρόν τηρείται στάση αναµονής για την αξιολόγηση της περαιτέρω δραστηριοποίησης της, ιδίως 

σε αναβαθµίσεις ηλεκτρονικών πινάκων υφιστάµενων αθλητικών χώρων. 

Τέλος, σε ότι αφορά τις εν γένει συµµετοχές της η ∆ιοίκηση της εταιρείας αποφάσισε να 

προχωρήσει στην περαιτέρω µείωση των θέσεων της στην MEVAPOWER Α.Ε. στο πλαίσιο της 

αναδιάρθρωσης του στρατηγικού της σχεδιασµού και την αποδοτικότερη αξιοποίηση των 

κεφαλαίων της, µε επικέντρωση στο κύριο αντικείµενο δραστηριότητάς της και στην προσπάθεια 

διαρκούς ενισχύσεως του εξαγωγικού της προσανατολισµού. 

 

Ασπρόπυργος , 25 Μαΐου 2005 

Με εντολή  ∆ιοικητικού Συµβουλίου    

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ∆ΕΛΕΝ∆ΑΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση αποτελείται από (14) σελίδες και είναι εκείνη που αναφέρεται 

στο πιστοποιητικό ελέγχου που χορηγήθηκε µε ηµεροµηνία της 26 Μαΐου 2005. 

Αθήνα , 26  Μαΐου  2005 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ∆. ΜΑΚΡΗΣ 

Α.Μ ΣΟΕΛ 16311 

ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. 
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MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ   
ΑΡ.  Μ.Α.Ε. 30029/06/Β/93/12 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 
31.12.2004 ΤΗΣ MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε., MEVATANCO ELECTRONICS 

A.E. ΚΑΙ MEVAPOWER A.E. 
 
1. Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά µε τις εταιρείες που ενοποιήθηκαν                                           

1.1 Άρθρο 107, παρ. 1β- Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες που ενοποιήθηκαν µε τη 
µέθοδο της ¨ Ολικής ενσωµάτωσης ¨. 

 
Στην ενοποίηση περιλαµβάνονται οι παρακάτω εταιρείες : 
 
ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : 
 
MEVACO   ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ   ΑΒΕΕ                     

                                                                                                     Ευρώ 

Μετοχικό Κεφάλαιο                                                              4.725.000,00 

Έδρα                                                                                 Ασπρόπυργος Αττικής 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων                                                    19.624.039,67 

Αποτελέσµατα Χρήσεως (κέρδος) 2004                                1.611.988,92 
 
 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ : 
 
MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε 

                                                                                                        Ευρώ 

Μετοχικό Κεφάλαιο                                                                   300.000,00 

Έδρα                                                                             ∆ήµος Εχεδώρου Θεσσαλονίκης 

Ποσοστό συµµετοχής                                                                        67 % 

Πωλήσεις                                                                                  1.912.146,56 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων                                                            502.516,71 

Συνολικό αποτέλεσµα χρήσης(κέρδος) 2004                                10.080,22 
 
MEVATANCO ELECTRONICS A.E.                                                                 

                                                                                                           Ευρώ 

Μετοχικό Κεφάλαιο                                                                      60.000,00 

Έδρα                                                                                      ∆ήµος Ασπροπύργου Αττικής 

Ποσοστό συµµετοχής µητρικής                                                           51 % 

Πωλήσεις                                                                                      2.245.535,49 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων                                                                480.191,03 
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Αποτελέσµατα Χρήσεως(κέρδος) 2004                                          532.163,99 

 

Την ενοποίηση υπαγόρευσε το άρθρο 90 παρ. 1 του Ν. 2190/1920. 

 
1.2 Άρθρο 107, παρ. 1δ Πληροφοριακά στοιχεία για της εταιρείες που ενσωµατώθηκαν µε τη 

µέθοδο της ¨ καθαρής θέσης ¨ . 
 

MEVAPOWER A.E. 

                                                            Eυρώ 

Μετοχικό Κεφάλαιο                                                                     599.038,50 

Έδρα                                                                                     Κάτω Κηφισιά Αττικής 

Ποσοστό συµµετοχής µητρικής                                                      35,094 % 

Πωλήσεις                                                                                    4.336.844,98 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων    (*)                                                      905.739,81 

Συνολικό αποτέλεσµα χρήσης (ζηµιά) 2004 (*)                              90.789,90 
 

(*) Τα ανωτέρω κονδύλια είναι αναµορφωµένα µε βάση τις παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή 
Λογιστή. 
 
1.3 Άρθρο 107, παρ. 1γ και 97 – Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες που ενοποιήθηκαν 

επειδή παρουσιάζουν επουσιώδες ενδιαφέρον. 
 

∆εν υπάρχουν εταιρείες που δεν ενοποιήθηκαν. 
 
1.4 Άρθρο 107, παρ. 1γ και 98 – Πληροφοριακά στοιχεία για της εταιρείες που δεν ενοποιήθηκαν 

επειδή έχουν διαφορετικές δραστηριότητες από τις εταιρείες του οµίλου. 
 

∆εν υπάρχουν τέτοιες εταιρείες στην ενοποίηση.  
 

1.5 Άρθρο 107, παρ. 1ε – Πληροφοριακά στοιχεία για της εταιρείες εκείνες όπου οι     
ενοποιηµένες εταιρείες (ανωτέρω παρ.1.1) και αυτές που εξαιρέθηκαν από την  ενοποίηση 
(ανωτέρω παρ. 1.3 και 1.4) κατέχουν άµεσα ή µέσω τρίτων  συνολικό ποσοστό µεγαλύτερο 
από το 10% του κεφαλαίου της. 

 
     ∆εν υφίσταται τέτοια περίπτωση. 
 
1.6 Άρθρο 104, παρ. 7 – Ηµεροµηνία κλεισίµατος 

Oι οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών που περιλαµβάνονται στην  ενοποίηση έχουν 
ηµεροµηνία κλεισίµατος την 31/12/2004.  

 
1.7 Άρθρο 104, παρ. 9 – Μεταβολές στη σύνθεση του συνόλου των ενοποιηµένων επιχειρήσεων 

στη χρήση 2004 . 
 
      ∆εν υφίσταται τέτοια περίπτωση. 
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1.8 Άρθρο 103, παρ 4 – Λογιστικός χειρισµός των διαφορών ενοποίησης . Από την ενοποίηση 

προέκυψε συνολική διαφορά ενοποίησης χρεωστική Ευρώ  817.422,56 €        ως εξής : 
 
 
Α. Με την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης 

1) MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε 
 

1ος συµψηφισµός 30/06/2001  
 
  

Ίδια κεφάλαια 31/12/2000    
Μετοχικό κεφάλαιο                    58.694,06  x  67% =            39.325,02 
Τακτικό αποθεµατικό                       680,06  x  67% =                455,64 
Υπόλοιπο εις νέο                           1.600,53  x  67% =             1.072,36 

                                          40.853,02 
Μείον : Συµµετοχές (Λογ. 18)                                              498.837,86                  
Χρεωστική ∆ιαφορά Ενοποίησης                                         457.984,84 
 
 
2) MEVATANCO ELECTRONICS A.E.  
                                

1ος συµψηφισµός 30/09/2002 
 

Ίδια κεφάλαια 31/12/2002    
Μετοχικό κεφάλαιο                            60.000,00 x 51 %   =  30.600,00 
Μείον : Συµµετοχές (Λογ. 18)                                               30.600,00                  
∆ιαφορά Ενοποίησης                                                                      0,00                                        
 
 
Β. Με την µέθοδο της καθαρής θέσης 
 
MEVAPOWER A.E 
 

1ος συµψηφισµός µε την µέθοδο της καθαρής θέσης την 31/12/2002 
 

Ίδια κεφάλαια 31/12/2002           1.855.790,38 x 35,09 % =    651.273,95                                

Μείον : Συµµετοχές (Λογ. 18)                                               1.010.711,67 
Χρεωστική ∆ιαφορά Ενοποίησης                                             359.437,72 
                                                           
                                    
2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 
2.1 Άρθρο 105, παρ.3 και άρθρο 107, παρ.1 α– Αποτίµηση στοιχείων ενεργητικού των 
επιχειρήσεων που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση.  
 
Τα στοιχεία ενεργητικού όλων των επιχειρήσεων που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση, έχουν αποτιµηθεί 
σύµφωνα µε τους κανόνες αποτίµησης του άρθρου 42 παράγραφος 14 και του άρθρου 43 του 
Ν.2190/1420 χωρίς καµιά παρέκκλιση, όπως αναφέρεται στα επιµέρους προσαρτήµατα.  
 
1α) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως ή του κόστους 
ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρµοσµένης µε βάση τους ειδικούς νόµους αξίας τους, η οποία 
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είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις προβλεπόµενες 
από το νόµο αποσβέσεις. Ειδικά η µητρική εταιρεία στην χρήση 2004 σύµφωνα µε τον Ν. 2065/92 
αναπροσάρµοσε την αξία κτήσης των κτιρίων και των συσσωρευµένων αποσβέσεων των  εξαιτίας της 
οποίας αυξήθηκε η αξία κτήσης κατά 1.184.551,90 € και των συσσωρευµένων αποσβέσεων των κατά 
515.597,64 €. Η διαφορά αναπροσαρµογής που προέκυψε 668.954,26 € καταχωρήθηκε στο 
λογαριασµό του Παθητικού ¨ ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων ¨ 
 
Οι αποσβέσεις της χρήσης υπολογίσθηκαν στην αναπροσαρµοσµένη αξία και είναι µεγαλύτερες από 
εκείνες που θα προέκυπταν αν δεν είχε γίνει η αναπροσαρµογή κατά 59.227,59 €. Επίσης  η µητρική 
εταιρεία στη χρήση 2003 εφάρµοσε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3229/2004 και αναπροσάρµοσε 
τις αξίες των ακινήτων της στην εύλογη αξία τους µε βάση έκθεση εκτίµησης από ανεξάρτητο 
εµπειρογνώµονα εκτιµητή. Με την προκύπτουσα υπεραξία συµψηφίσθηκε ζηµιά που προέκυψε από 
την  πώληση των συµµετοχών της την 31.12.2003 µε βάση τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920.  
 
β)  Οι τακτικές αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων , εκτός από  τα  γήπεδα  που  δεν  
υπόκεινται  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.  
 
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 κτήσεως και της τελευταίας τρέχουσας τιµής αγοράς 
τους. 
 
4) Τα από ιδιοπαραγωγή περιεχόµενα αποθέµατα 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 µικρότερη και από την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. 
 
5) Η µέση τιµή κτήσεως όλων των αποθεµάτων προσδιορίστηκε µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού 
όρου.  
 
6) Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε Ξ.Ν., αποτιµήθηκαν µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου 
νοµίσµατος της 31.12.2004. 
 
7) Οι καθαρές επενδύσεις των ενοποιούµενων εταιρειών ανήλθαν σε 2.140.801,67 Ευρώ. 
 
8) Η ενοποίηση των διαφόρων  στοιχείων των επί µέρους οικονοµικών καταστάσεων οι οποίες έχουν 
καταρτισθεί σε ξένο νόµισµα, έγινε µε την ισοτιµία έναντι του Ευρώ της 31.12.2004. 
 
 
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 
3.1 Άρθρο 107, παρ. 1στ – Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από πέντε (5) έτη. 

∆εν υπάρχουν. 
 
3.2 Άρθρο 107, παρ. 1στ – Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες. 

∆εν υπάρχουν. 
 
3.3 Άρθρο 107, παρ. 1ζ – Υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν και δεν εµφανίζονται στον ενοποιηµένο 
Ισολογισµό. 

∆εν υπάρχουν. 
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3.4 Άρθρο 107, παρ. 1ια – Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που 
ενδεχοµένως προκύψουν σε βάρος της κλειοµένης και των προηγούµενων χρήσεων που δεν 
εµφανίζονται στις υποχρεώσεις και τις προβλέψεις. 
 
∆εν υπάρχουν σηµαντικά ποσά. Η µητρική εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2004. 
Από τις εταιρείες του οµίλου δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις , η MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ από το 2003, η MEVAPOWER Α.Ε  από το 1998 και η MEVATANCO ELECTRONICS 
A.E. από την σύσταση της µέχρι και σήµερα. 
 
3.5 Άρθρο 107, παρ. 7 – Σηµαντικά γεγονότα στην περίοδο µεταξύ της ηµεροµηνίας κλεισίµατος 
των ισολογισµών των ενοποιηµένων εταιρειών και της ηµεροµηνίας καταρτίσεως των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

 
∆εν υπάρχουν. 

 
 

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ  ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
4.1 Άρθρο 107, παρ. 1η. Ανάλυση ενοποιηµένου κύκλου εργασιών 
 
Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανέρχεται 15.505.831,98 Ευρώ και αναλύεται κατά κατηγορία και 
δραστηριότητα και γεωγραφικές περιοχές ως εξής : 
 
                                                             Εσωτερικού              Εξωτερικού              Σύνολο  
Βιοµηχανική ∆ραστηριότητα      €      14.093.149,67           867.543,15            14.960.692,82 

Εµπορική  ∆ραστηριότητα          €           101.019,76               1.150,00                 102.169,76 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών   €           442.969,40    -                        442.969,40 
ΣΥΝΟΛΟ                                   €      14.637.138,83            868.693,15           15.505.831,98 
 
4.2 Άρθρο 107, παρ. 1θ. - Στοιχεία απασχολούµενου προσωπικού 
 
Ο µέσος όρος του προσωπικού µε το συνολικό κόστος τους που απασχολήθηκε στη διάρκεια της 
χρήσεως 2004 από τις ενοποιηµένες επιχειρήσεις, κατά κατηγορίες έχει ως εξής : 
 
 ΑΤΟΜΑ ΕΥΡΩ  
Έµµισθοι                                       25                          646.928,65  
Ηµεροµίσθιοι 129 2.720.346,43  
Σύνολο 154 3.367.275,08
 
4.3 Άρθρο 105, παρ. 5 - Πρόσθετες αποσβέσεις 
 
∆εν  υπολογίσθηκαν πρόσθετες αποσβέσεις, ούτε διενεργήθηκαν έκτακτες προβλέψεις  για 
φορολογικούς σκοπούς. 
 
4.4 Άρθρο 107, παρ. 1ιβ – Αµοιβές στα µέλη διοικητικών κ.λ.π. οργάνων. 
 
Τα ποσά που καταβλήθηκαν µέσα στη χρήση ως αµοιβές στα µέλη ∆ιοικητικών, διαχειριστικών και 
εποπτικών οργάνων της µητρικής εταιρείας, για την άσκηση των καθηκόντων τους στον όµιλο καθώς 
και υποχρεώσεις για αποζηµιώσεις αυτών λόγων εξόδου από την υπηρεσία έχουν ως εξής :  
  
Αµοιβές Εκτελεστικών οργάνων διοικήσεως  µητρικής εταιρείας                  €  156.000,00 
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Αµοιβές Μη Εκτελεστικών οργάνων διοικήσεως  µητρικής εταιρείας           €    60.000,00 
Αµοιβές Ανεξάρτητων µη Εκτελεστικών οργάνων διοικήσεως  
µητρικής εταιρείας                                                                                           €      5.600,00 
ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                        €  221.600,00     

 
4.5 Άρθρο 107, παρ. 1ιγ – Προκαταβολές και πιστώσεις στα µέλη των διοικητικών  κ.λ.π.  

οργάνων. 

Τα ποσά των προκαταβολών και πιστώσεων που δόθηκαν στα µέλη των διοικητικών, 
διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της µητρικής επιχείρησης από αυτήν ή από µία τις 
θυγατρικές επιχειρήσεις.   
 
∆εν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 
 
 
5. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 
5.1 Άρθρο 100, παρ. 5 – Παρεκκλίσεις από όσα προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 101 

έως και 107, παρ.1 και 2. 
 

∆εν υπήρξαν. 
 

5.2 Άρθρο 104, παρ. 4 – Απάλειψη αποτελεσµάτων (κερδών ή ζηµιών) που προέκυψαν από τις 
συναλλαγές των εταιρειών που ενοποιήθηκαν. 

 
Έχουν απαλειφθεί ενδοεταιρικές πωλήσεις ποσού Ευρώ 213.155,30 και λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 
(ενοίκια κτιρίων) ποσού Ευρώ 1.290,00. 

 
5.3. Άρθρο 107, παρ. 1ιδ – Άλλες πληροφορίες ειδικών διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας οι 

οποίες κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων ως προς 
τις εταιρείες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της ¨ ολικής ενσωµάτωσης ¨ καθώς και για 
αυτές που απεικονίστηκαν µε τη µέθοδο της ¨ καθαρής θέσης ¨. 

      
∆εν υπάρχουν. 

 
 

Ασπρόπυργος,  25 Μαΐου 2005 
 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.  Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος  Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής 
      
∆. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ     Σ.  ∆ΕΛΕΝ∆ΑΣ  Α. ΡΟΥΣΣΟΣ 
 

 
Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω προσάρτηµα αποτελείται από  έξι (6) σελίδες και είναι αυτό που 
αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορηγήθηκε µε ηµεροµηνία 26/5/2005.  

                                                
                                                          Αθήνα 26 Μαΐου 2005 
 

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 

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

Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. 

 



2004

Α
Α 100

101 15.505.831,98
102 56.266,80
103 179,41
104 230,00
105 47.292,73
106 20.006,42
107 0,00
108 0,00

109 0,00
110 2.147.060,86

13.482.746,48
Α 200

201 10.675.636,83
202 1.065.589,07
203 76.687,53
204 294.489,03
205 0,00
206 25.498,91
207 992.879,78
208 14.532,30
209 0,00
210 0,00

211 0,00
212 0,00
213 1.732,88
214 1.441.830,00

11.701.750,57
A 300

301 695.142,13
302 157.915,40
303 71.749,00
304 0,00

305 761.088,49

163.718,04

1.617.277,87

Ταµιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) 
δραστηριότητες 
(Αλγεβρικό άθροισµα Α100-Α200-Α300=Α) 1.575.826,67

Σύνολο Ταµιακών εκροών φόρων (Α300) 473.343,36

Αφαιρείται:
Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους – τέλη 0,00

Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη 130.086,46

Μη ενσωµατούµενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 0,00
∆ιαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου 0,00

Ταµιακές Εκροές φόρων
Φόροι εισοδήµατος 343.256,90

Σύνολο Ταµιακών Εκροών (Α200) 7.815.427,56

Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού 0,00
Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλήν Τραπεζών) 734.869,22

Μείωση Αποθεµάτων 0,00
Μείωση µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού 0,00

Αφαιρούνται:

Μείωση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού 5.307,85
Μείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) 0,00

Αύξηση αποθεµάτων 521.736,49
Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού 27.809,96

Έξοδα Υποαπασχολήσεως/Αδράνειας 0,00
Άλλα έξοδα 22,68

Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Αναπτύξεως 94.555,98
Έξοδα Λειτουργίας ∆ιαθέσεως 242.019,25

Κόστος πωληθέντων (µείον Αποσβέσεις και προβλέψεις) 6.740.436,02
Έξοδα Λειτουργίας ∆ιοικήσεως 918.408,55

Σύνολο Ταµιακών Εισροών (Α100) 9.864.597,59
Ταµιακές εκροές

Αύξηση απαιτήσεων 129.238,20

Αφαιρούνται:
Αγορά χρεωγράφων 0,00

Μείωση Απαιτήσεων 0,00

Έσοδα χρεωγράφων 49.835,47
Πώληση χρεωγράφων 0,00

Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 10.336,00
Πιστωτικοί τόκοι [καταθέσεων κ.λ.π.] 2.319,04

Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 59.047,46
Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα 19.193,19

Ταµιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες
Ταµιακές εισροές
Πωλήσεις 9.853.104,63

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ

Κ α τ ά σ τ α σ η    Ε ν ο π ο ι η µ έ ν ω ν  Τ α µ ι α κ ώ ν   Ρ ο ώ ν 
ΑΡ.Μ.Α.Ε.30029/B/93/12

A/A Α ν ά λ υ σ η Ποσά
2003

τ η ς  χ ρ ή σ ε ω ς :  α π ό 1/1/2004  µέχρι 31/12/2004



2004

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ

Κ α τ ά σ τ α σ η    Ε ν ο π ο ι η µ έ ν ω ν  Τ α µ ι α κ ώ ν   Ρ ο ώ ν 
ΑΡ.Μ.Α.Ε.30029/B/93/12

A/A Α ν ά λ υ σ η Ποσά
2003

τ η ς  χ ρ ή σ ε ω ς :  α π ό 1/1/2004  µέχρι 31/12/2004

Β
Β 100

101
102 57.546,94
103 0,00
104 0,00
105
106

57.546,94
Β 200

201 315.969,88
202 1.781.914,65
203 0,00
204 6.600,00
205 42.815,88

 
2.147.300,41

-2.089.753,47
Γ
Γ 100

101
0,00

102 364.025,61
103 578.388,49
104

285.406,13

1.227.820,23
Γ 200

201 0,00
202 0,00
203 0,00
204

0,00
205 75.334,86
206 211.289,37
207
208 35.000,00

321.624,23

ΙΙ 906.196,00

433.720,40

2.143.927,30ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.710.206,90

ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
(αλγεβρικό άθροισµα Α+Β+Γ)  -719.770,93
ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ  ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ:---------------------------> 1.710.206,90 2.429.977,83

Σύνολο Ταµιακών εκροών (Γ 200) 807.166,01
Ταµιακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
(Γ100-Γ200)=Γ -640.703,49

Αµοιβές ∆.Σ. από κέρδη χρήσεως 0,00

Μερίσµατα πληρωθέντα 629.618,19
∆ιανοµή κερδών στο προσωπικό 0,00

Μείωση Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων (λογαριασµοί Τραπεζών)
0,00

Τόκοι πληρωθέντες 51.766,07

Επιστροφή Επιχορηγήσεων Παγίων 0,00
Μείωση Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 125.781,75

Ταµιακές εκροές
Μείωση (επιστροφή) Μετοχικού Κεφαλαίου 0,00

Σύνολο ταµιακών εισροών   (Γ 100) 166.462,52

Αύξηση Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 0,00
Αύξηση Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων (λογαριασµοί Τραπεζών)

166.462,52

Είσπραξη αύξησης Μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρτιο
0,00

Είσπραξη Επιχορηγήσεων Παγίων 0,00

Ταµιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
(Β 100-Β 200)=Β -1.654.894,11
Ταµιακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Ταµιακές εισροές

Σύνολο Ταµιακών εκροών (Β 200) 1.949.007,07

Αύξηση Μακροπρόθεσµων Απαιτήσεων 600,00
Αύξηση Εξόδων εγκαταστάσεως 95.963,15

Αγορά Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων 1.852.443,92
Αγορά Συµµετοχών και τίτλων Ακινητοποιήσεων 0,00

Ταµιακές εκροές
Αγορά Ασωµάτων Ακινητοποιήσεων 0,00

Σύνολο Ταµιακών εισροών (Β100) 294.112,96

Έσοδα Συµµετοχών και τίτλων Ακινητοποιήσεων 0,00
Πιστωτικοί τόκοι (Μακροπρόθεσµων κλπ απαιτήσεων) 0,00

Πώληση Συµµετοχών και τίτλων Ακινητοποιήσεων 270.102,00
Μείωση µακροπρόθεσµων Απαιτήσεων 0,00

Πώληση Ασώµατων Ακινητοποιήσεων 0,00
Πώληση Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων 24.010,96

Ταµιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες
Ταµιακές εισροές
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  
 
Στα χρηµατικά διαθέσιµα έναρξης και τέλους χρήσης 2004, περιλαµβάνονται και τα ποσά που 

βρίσκονται σε τοποθετήσεις άµεσης ρευστοποίησης  και σταθερής απόδοσης (Repos, Οµόλογα) 

όπως αυτά παρουσιάζονται στo κονδύλι του Ενεργητικού ∆.ΙΙΙ3 ¨Λοιπά Χρεόγραφα¨. 
 

Ασπρόπυργος  25 Μαΐου 2005 
 
 
 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.              Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος           Ο Οικονοµικός  ∆ιευθυντής 
 
 
 
 
∆. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ        Σ.  ∆ΕΛΕΝ∆ΑΣ          Α. ΡΟΥΣΣΟΣ 
Α.∆.Τ.  Η 656831                           Α.∆.Τ. Ν 309706                             Α.∆.Τ. Ι 896919 
 
 
 
 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Ελέγξαµε την ανωτέρω Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµιακών Ροών της Ανώνυµης 

Βιοµηχανικής & Εµπορικής Εταιρείας « MEVACO  ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ » και των θυγατρικών 

της χρήσεως 2004 και είναι αυτή που αναφέρεται στο από 26/05/2005 πιστοποιητικό µας 

ελέγχου των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσεως αυτής. 

Κατά τη γνώµη µας η προαναφερόµενη Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµιακών Ροών, αφού 

ληφθεί υπόψη και η σηµείωση της εταιρείας, απεικονίζει τις Ταµιακές εισροές και εκροές από τις 

κατά την χρήση δραστηριότητες του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην 

ενοποίηση της 31.12.2004. 
 
 
 

Αθήνα , 26/5/2005 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ∆. ΜΑΚΡΗΣ 

Α.Μ. ΣΟΕΛ  16311 

 ΣΟΛ. α.ε.ο.ε 
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ΕΚΘΕΣΗ (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε» 

ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

ΧΡΗΣΗ 2004 (1/1/2004-31/12/2004) 

Συνταχθείσα  µε βάση τις διατάξεις του ν. 3016/2002 (α. 2 παρ. 4) 

 

Α. MEVACO B. EΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ  

Α.1 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕVACO AE 

ΛΟΙΠΑ  ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ                                                                        1.280,06 
ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ                                                                          887,00  
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ                                                                                - 
ΕΡΓΑΣ. FACON                                                                                 - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                      - 
ΕΝΟΙΚΙΑ                                                                                          - 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ                                                                                  2.167,06 
Α.2 ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ MEVACO AE 

ΛΟΙΠΑ  ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ                                                                          1.335,31 
ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ                                                                             40.620,53 
ΕΡΓΑΣ. FACON                                                                                   - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                        6.464,36 
ΕΝΟΙΚΙΑ                                                                                            - 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ                                                                                     48.420,20 
 
Β. ΜEVATANCO AE  

Β.1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ MEVACO AE 

ΛΟΙΠΑ  ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ                                                                          - 
ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ                                                                             - 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ                                                                                  - 
ΕΡΓΑΣ. FACON                                                                                   - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                        - 
ΕΝΟΙΚΙΑ                                                                                            - 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ                                                                                     - 

Β.2 ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ MEVACO AE 

ΛΟΙΠΑ  ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ                                                                          3.801,14 
ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ                                                                             157.257,00 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ                                                                                  - 
ΕΡΓΑΣ. FACON                                                                                   1.509,90 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                        - 
ΕΝΟΙΚΙΑ                                                                                            1.290,00 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ                                                                                     163.858,04 

Ασπρόπυργος  26 Απριλίου 2005 

Με εντολή ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ∆ΕΛΕΝ∆ΑΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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