MEAZON ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 034570416000
θ
1 ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΗ (01 ΙOYNIOY 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014)
ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31θσ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014
(Βάςει των διατάξεων του Ν.2190/1920, όπωσ ιςχφει)

1. φννομθ κατάρτιςθ και δομι των οικονομικϊν καταςτάςεων.
Παρεκκλίςεισ που ζγιναν χάριν τθσ αρχισ τθσ πραγματικισ εικόνασ
(α)

Άρκρο 42α 3 :
Παρζκκλιςθ από τισ ςχετικζσ διατάξεισ περί κατάρτιςθσ των
ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων, που κρίκθκε απαραίτθτθ για
τθν με απόλυτθ ςαφινεια εμφάνιςθ τθσ πραγματικισ εικόνασ που
απαιτεί θ διάταξθ τθσ 2 του άρκρου αυτοφ.
(β) Άρκρο 42β 1 :
Παρζκκλιςθ από τθν αρχι του αμετάβλθτου τθσ δομισ και μορφισ
εμφάνιςθσ του ιςολογιςμοφ και του λογαριαςμοφ "αποτελζςματα
χριςθσ".
(γ) Άρκρο 42β 2 :
Καταχϊρθςθ ςτον προςιδιάηοντα λογαριαςμό ςτοιχείου
ςχετιηόμενου με περιςςότερουσ υποχρεωτικοφσ λογαριαςμοφσ.
(δ) Άρκρο 42β 3 :
Προςαρμογι ςτθ δομι και ςτουσ τίτλουσ των λογαριαςμϊν με
αραβικι αρίκμθςθ, όταν θ ειδικι φφςθ τθσ επιχείρθςθσ το
απαιτεί.
(ε) Άρκρο 42β 4 :
υμπτφξεισ λογαριαςμϊν του ιςολογιςμοφ που αντιςτοιχοφν ςε
αραβικοφσ αρικμοφσ για τισ οποίεσ (ςυμπτφξεισ) ςυντρζχουν οι
προχποκζςεισ τθσ διάταξθσ αυτισ.
(ςτ) Άρκρο 42β 5 :
Αναμορφϊςεισ κονδυλίων προθγοφμενθσ χριςθσ για να
καταςτοφν ομοειδι και ςυγκρίςιμα με τα αντίςτοιχα κονδφλια τθσ
κλειόμενθσ χριςθσ.

Δεν ζγινε

Δεν ζγινε

Δεν ςυνζτρεξε τζτοια περίπτωςθ

Δεν ςυνζτρεξε τζτοια περίπτωςθ

Δεν ζγιναν

Δεν ζγινε

2. Αποτίμθςθ Περιουςιακϊν τοιχείων
(α)

(β)

(γ)

Άρκρο 43α 1-α :
Μζκοδοι αποτίμθςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και
υπολογιςμοφ των αποςβζςεων, κακϊσ και των προβλζψεων για
τισ αποτιμιςεισ τουσ.

Άρκρο 43α 1-α :
Βάςεισ μετατροπισ ςε ευρϊ περιουςιακϊν ςτοιχείων
εκφραςμζνων ςε ξζνο νόμιςμα (Ξ.Ν.) και λογιςτικόσ χειριςμόσ
των ςυναλλαγματικϊν διαφορϊν.

Σα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία
αποτιμικθκαν ςτθν τιμι κτιςθσ,
πλζον
αξία
βελτιϊςεωνπροςκθκϊν,
μείον
αξία
αποςβζςεων.

Δεν υπάρχει.

Άρκρο 43 2 :
Παρζκκλιςθ από τισ μεκόδουσ και τισ βαςικζσ αρχζσ
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(δ)

(ε)

αποτίμθςθσ. Εφαρμογι ειδικϊν μεκόδων αποτίμθςθσ.

Δεν ζγινε

Άρκρο 43 7-β :
Αλλαγι μεκόδου υπολογιςμοφ τθσ τιμισ κτιςθσ ι του κόςτουσ
παραγωγισ των αποκεμάτων ι των κινθτϊν αξιϊν.

Δεν ζγινε

Άρκρο 43 9 :
Ανάλυςθ και επεξιγθςθ τθσ διενεργθκείςασ μζςα ςτθ χριςθ, με
βάςθ ειδικό νόμο, αναπροςαρμογισ τθσ αξίασ των παγίων
περιουςιακϊν ςτοιχείων και παράκεςθ τθσ κίνθςθσ του
λογαριαςμοφ "Διαφορζσ αναπροςαρμογισ".

Δεν ζγινε
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3. Πάγιο Ενεργθτικό & Εξοδα Εγκαταςτάςεωσ
(α) Άρκρο 42ε 8
Πάγιο Ενεργθτικό & Εξοδα Εγκαταςτάςεωσ

Λογ/μοσ

Περιγραφι Παγίου

Αξία
Κτιςθσ
1.6.2013

Αξία
Προςκικεσ Μειϊςεισ κτιςθσ
31.12.2014

Αναπόςβεςτθ
Αποςβζςεισ
Αποςβζςεισ
Αξία
ωρρευμζνεσ χριςθσ
31.12.2014
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ΚΣΙΡΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓ

27.810,51

92,98

27.903,49

2.503,21

25.400,28
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ΜΗΧ/ΣΑ ΣΕΧΝ.ΕΓΚΑΣ. ΛΟΙΠ ΜΗΧ/ΚΟ ΕΞΟΠΛΙ.

51.021,00

13.398,17

64.419,17

14.342,16

50.077,01

14

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ

72.812,83

88.617,47

161.120,30

87.154,97

73.965,33

16

ΑΩΜΑΣΕ ΑΚΙΝ/ΕΙ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛ. ΑΠΟΒ.

29.344,78

483.699,42

513.044,20

28.023,97

485.020,23

180.989,12

585.808,04

132.024,31

634.462,85

ΤΝΟΛΑ

310,00

310,00

766.487,16

0,00

3

(ε)

(ςτ)

Άρκρο 43 3-γ :
Σα ποςά και ο λογιςτικόσ χειριςμόσ των
ςυναλλαγματικϊν διαφορϊν που προζκυψαν
ςτθν παροφςα χριςθ κατά τθν πλθρωμι
(δόςεων) ι τθν αποτίμθςθ ςτο τζλοσ τθσ
χριςθσ δανείων ι πιςτϊςεων,
χρθςιμοποιθκζντων αποκλειςτικά για κτιςεισ
πάγιων ςτοιχείων
Αρκρο 43 4 εδαφ. α' & β' :
Ανάλυςθ και επεξιγθςθ των κονδυλίων
"Εξοδα ερευνϊν και ανάπτυξθσ",
"Παραχωριςεισ & δικαιϊματα βιομθχανικισ
ιδιοκτθςίασ" & "Τπεραξία επιχειριςεων"
(GOODWILL)

Δεν υπάρχουν

(2) Καταχϊρθςθ πατζντασ:
800,00
€
(2) Καταχϊρθςθ Λογοτφπου:
5.900,00
€
(1) Προγράμματοσ Green House:
19.586,94 €
(1) Προγράμματοσ ICT4Growth:
368.099,87 €
φνολο
394.386,81 €

4. υμμετοχζσ
(α)

(β)

(α)

(β)

Αρκρο 43α 1-β :
υμμετοχζσ ςτο κεφάλαιο άλλων
επιχειριςεων με ποςοςτό μεγαλφτερο
από 10%

Δεν υπάρχουν

Αρκρο 43α 1-ιε :
φνταξθ ενοποιθμζνων οικονομικϊν
καταςτάςεων ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται και
οι οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ εταιρείασ.

Δεν ςυνζτρεξε τζτοια περίπτωςθ

5. Αποκζματα
Αρκρο 43α 1-ια :
αποτίμθςθ αποκεμάτων κατά παρζκκλιςθ από
τουσ κανόνεσ αποτίμθςθσ του άρκρου 43, για
λόγουσ φορολογικϊν ελαφρφνςεων.

Δεν ςυνζτρεξε τζτοια περίπτωςθ

Αρκρο 43α 1-ι:
Διαφορζσ από υποτίμθςθ κυκλοφοροφντων
ςτοιχείων ενεργθτικοφ και λόγοι ςτουσ οποίουσ
οφείλονται.

Δεν ζγινε
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6. Εταιρικό Κεφάλαιο
(α)

(β)

(γ)

(δ)

(α)

Αρκρο 43α 1-δ :
Κατθγορίεσ μεριδίων, ςτισ οποίεσ διαιρείται
το εταιρικό κεφάλαιο.

160.000 κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ
ονομαςτικισ αξίασ ενόσ (1) ευρϊ εκάςτθσ
και 74.968 εξαγοράςιμεσ προνομιοφχεσ
μετατρζψιμεσ με δικαίωμα ψιφου
μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ ενόσ (1) ευρϊ
εκάςτθσ.

Αρκρο 43α 1-γ :
Εκδοκζντα εταιρικά μερίδια μζςα ςτθ χριςθ για
αφξθςθ του εταιρικοφ κεφαλαίου.
74.968 νζεσ μετοχζσ
Αρκρο 43α 1-ε και 42ε 10:
Εκδοκζντεσ τίτλοι και ενςωματωμζνα ς’ αυτοφσ Εκδόκθκε ζνασ οριςτικόσ τίτλοσ ςτο όνομα
δικαιϊματα.
του μετόχου ALPHA TANEO AKE, ο οποίοσ
ενςωματϊνει 74.968 εξαγοράςιμεσ και
μετατρζψιμεσ προνομιοφχεσ ονομαςτικζσ
μετοχζσ, με δικαίωμα ψιφου,
ονομαςτικισ αξίασ ενόσ Ευρϊ και φζρει
τον αρ. 3 (αρικμοί μετοχϊν 160.001234.968). Σο προνόμιο ςυνίςταται,
ςφμφωνα με το άρκρο 8α του
καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ, ςτθν
προνομιακι λιψθ μερίςματοσ.
Άρκρο 43α 1-ιςτ:
Απόκτθςθ ιδίων εταιρικϊν μεριδίων μζςα ςτθν
κλειόμενθ χριςθ.

Δεν αποκτικθκαν

7. Προβλζψεισ & Τποχρεϊςεισ
Άρκρο 42ε 14 εδαφ. δ:
Ανάλυςθ λογαριαςμοφ «Λοιπζσ προβλζψεισ», αν
το ποςό είναι ςθμαντικό
Δεν ζγινε

(β)

Άρκρο 43α 1-η:
Οι οικονομικζσ δεςμεφςεισ από ςυμβάςεισ κ.λπ.
που δεν εμφανίηονται ςτουσ λογαριαςμοφσ
τάξεωσ.
Τποχρεϊςεισ καταβολισ ειδικϊν μθνιαίων
παροχϊν και οικονομικζσ δεςμεφςεισ για
ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ.
Δεν υπάρχουν

(γ)

Πικανζσ οφειλζσ ςθμαντικϊν ποςϊν φόρων κα
ποςά φόρων που ενδεχομζνωσ να προκφψουν
ςε βάροσ τθσ κλειόμενθσ και των προθγουμζνων
χριςεων, εφόςον δεν εμφανίηονται ςτισ
υποχρεϊςεισ ι ςτισ προβλζψεισ.
Πρϊτθ Εταιρικι χριςθ
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(δ)

(α)

(α)

(α)

(α)

(β)

(γ)

(α)

Άρκρο 43α 1-ςτ :
Τποχρεϊςεισ καλυπτόμενεσ με εμπράγματεσ
αςφάλειεσ.

Δεν υπάρχουν

8. Μεταβατικοί Λογαριαςμοί
Αρκρο 42ε 12:
Ανάλυςθ των κονδυλίων των μεταβατικϊν
λογαριαςμϊν «Ζξοδα Επόμενων Χριςεων»,
«Λοιποί Μεταβατικοί λογ/ςμοί ενεργθτικοφ» και
«Λοιποί μεταβατικοί λογ/ςμοί Πακθτικοφ».
Δεν υπάρχουν

9. Λογαριαςμοί Σάξεωσ
Αρκρο 42ε 11 :
Ανάλυςθ των λογαριαςμϊν τάξεωσ ςτθν ζκταςθ
που δεν καλφπτεται θ υποχρζωςθ αυτι από τισ
πλθροφορίεσ τθσ επόμενθσ 10.
Δεν υπάρχουν
10. Χορθγθκείςεσ Εγγυιςεισ & Εμπράγματεσ Αςφάλειεσ
Αρκρο 42ε 9 :
Εγγυιςεισ και εμπράγματεσ αςφάλειεσ που
χορθγικθκαν από τθν εταιρία.
Δεν υπάρχουν
11. Αμοιβζσ Προκαταβολζσ & Πιςτϊςεισ ςε όργανα Διοικιςεωσ
Αρκρο 43α 1-ιγ :
Αμοιβζσ μελϊν οργάνων διοίκθςθσ και διεφκυνςθσ τθσ
εταιρίασ.
Δεν υπάρχουν
Αρκρο 43α 1-ιγ :
Τποχρεϊςεισ που δθμιουργικθκαν ι αναλιφκθκαν για
βοθκιματα ςε αποχωριςαντα τθν παροφςα χριςθ μζλθ
οργάνων διοίκθςθσ και διεφκυνςθσ τθσ εταιρίασ.

Δεν υπάρχουν

Αρκρο 43α 1-ιδ :
Δοκείςεσ προκαταβολζσ και πιςτϊςεισ ςε όργανα διοίκθςθσ
(διαχειριςτζσ).

Δεν υπάρχουν

12. Αποτελζςματα Χριςθσ
Αρκρο 43α 1-θ :
Κφκλοσ εργαςιϊν κατά κατθγορία
δραςτθριότθτασ και γεωγραφικζσ
αγορζσ. (Ο κφκλοσ εργαςιϊν
λαμβάνεται όπωσ κακορίηεται ςτο
άρκρο 42ε 15, εδαφ. α’).

3. Πωλιςεισ
3.1 Προϊόντων
3.2 Εμπορευμάτων
3.3 Λοιπϊν Αγακϊν
3.4 Άλλα ζςοδα
φνολο

€ 52.379,09
€
140,00
€ 41.468,69
€ 125.809,62
€ 219.797,40
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(β)

Αρκρο 43α 1-κ :
Μζςοσ όροσ του απαςχολθκζντοσ κατά Μζςοσ όροσ προςωπικοφ: 23 Ζμμιςκοι
τθ διάρκεια τθσ χριςθσ προςωπικοφ
2 Θμερομίςκιοι
και κατθγορίεσ αυτοφ, με το ςυνολικό
κόςτοσ τουσ.
1. Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ :
α. Ζμμιςκου
β. Θμερομίςκιου
γ. Λοιπζσ επιβαρφνςεισ
δ. Παρεπ/νεσ παροχζσ
φνολο

(γ)

(δ)

(ε)

Αρκρο 42ε 15-β :
Ανάλυςθ των ζκτακτων και ανόργανων
εξόδων & εςόδων.

€
€
€
€
€

711.645,51
5.955,09
0,00
6.770,08
724.370,68

Ζκτακτα & ανόργανα ζξοδα & ηθμιζσ
Ζκτακτα & Ανόργανα Ζξοδα
Ζκτακτα &Ανόργανα Ζςοδα
Ζκτακτεσ Ηθμιζσ
Ζκτακτα Κζρδθ
φνολο Κλειόμενθσ Χριςθσ

€
€
€
€
€

Αρκρο 43α 1-ιη :
Οποιεςδιποτε άλλεσ πλθροφορίεσ που
απαιτοφνται από ειδικζσ διατάξεισ τθσ
νομοκεςίασ που ιςχφει κάκε φορά.

Δεν υπάρχουν

Αρκρο 43α 1-ιη :
Οποιεςδιποτε άλλεσ πλθροφορίεσ που κρίνονται
αναγκαίεσ για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν τθσ
αρτιότερθσ πλθροφόρθςθσ των εταίρων και των
τρίτων και απόδοςθσ τθσ ακριβοφσ εικόνασ τθσ
περιουςίασ τθσ χρθματοοικονομικισ κζςθσ και
των αποτελεςμάτων χριςθσ τθσ εταιρίασ.

Δεν υπάρχουν.

(395,9)
14.597,90
0,00
0,00
14.202,00

30 Απριλίου 2015

Ο Δ/νων φμβουλοσ

. ΚΟΤΣΡΟΤΠΜΙΝΑ

Ο Τπεφκυνοσ του Λογιςτθρίου

Δ. ΒΟΚΑΛΘ
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Βεβαιϊνεται ότι το ανωτζρω Προςάρτθμα που αποτελείται από τισ ςελίδεσ 1-7 είναι εκείνο που αναφζρεται ςτθν
Ζκκεςθ Ελζγχου που χορθγιςαμε με θμερομθνία 22.05.2015

Ο Νόμιμοσ Ελεγκτισ Λογιςτισ

Νικόλαοσ Γ. Μουςτάκθσ
Α.Μ. ΕΛΣΕ 1535
ΕΤΘΤΝΟΙ ΟΡΚΩΣΟΙ ΕΛΕΓΚΣΕ ΛΟΓΙΣΕ Α.Ε.
Α.Μ. ΟΕΛ 168
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