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MEGALAB ΡΟ∆ΟΥ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ A.E. 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 

(Από 13η Ιουνίου 2013 έως 31η ∆εκεµβρίου 2014) 

 

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 13.06.2013 - 31.12.2014, είναι εκείνη που 

εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «MEGALAB ΡΟ∆ΟΥ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E.», κατά τη συνεδρίασή του της 23ης Μαρτίου 2015.  

Η παρούσα Οικονοµική Έκθεση χρήσης 13.06.2013 - 31.12.2014 είναι αναρτηµένη στο διαδίκτυο στην 

νόµιµα καταχωρηµένη και στο ΓΕΜΗ ηλεκτρονική διεύθυνση www.megalab.info/reports/rodos, όπου 

και θα παραµείνει στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) 

ετών από την ηµεροµηνία της συντάξεως και δηµοσιοποιήσεώς της. 
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Α. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Οι υπογράφοντες, εκπρόσωποι του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία 
«MEGALAB ΡΟ∆ΟΥ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ A.E.» (εφεξής για λόγους συντοµίας 
καλουµένης ως “MEGALAB ΡΟ∆ΟΥ AE” ή “Eταιρεία”), ήτοι οι: 

� Γεώργιος ∆ηµοτσάντος του Σπυρίδωνος και της Μαρίας κάτοικος Π. Πεντέλης Αττικής (Π. 
Ψαρρέα 14), Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, 

� Μαρία ∆ηµοτσάντου του Σωτηρίου, κάτοικος Π. Πεντέλης Αττικής (Π. Ψαρρέα 14), 
εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

� Γεώργιος-Κωνσταντίνος Μπαλτζόγλου του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης-
Ελένης, κάτοικος ∆ροσιάς Αττικής (∆άφνης 3), εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ως εκπρόσωπος της MEDICON HELLAS A.E. 
 

δηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την παρούσα, ότι: 

(α) Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας της χρήσεως που έληξε την 31/12/2014 (13.06.2013 
– 31.12.2014), οι οποίες καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν 
κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα 
αποτελέσµατα χρήσεως της Εταιρείας. 

(β) Η ετήσια έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση που έληξε την 31 
∆εκεµβρίου 2014,  απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και την θέση της Εταιρείας, 
συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 
αντιµετωπίζουν. 

Γέρακας Αττικής, 23η Μαρτίου 2015 

Οι βεβαιούντες 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

& ∆/νων Σύµβουλος  
Το Μέλος του ∆.Σ. 

Το Μέλος του ∆.Σ. ως 
εκπρόσωπος της MEDICON 

HELLAS A.E. 

   

   

Γεώργιος ∆ηµοτσάντος  

Α.∆.Τ.: ΑΚ 160173/2012 

Μαρία ∆ηµοτσάντου 

Α.∆.Τ.: ΑΙ 628126 / 20 

Γεώργιος-Κωνσταντίνος 
Μπαλτζόγλου 

 Α.∆.Τ. : ΑΕ 011703/2007 
 

 
 
 
 



 

MEGALAB ΡΟ∆ΟΥ AE – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 13/06/2013 ΕΩΣ 31/12/2014 

 4 

Β. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 

31/12/2014 

 

Κυρίες & Κύριοι Μέτοχοι, 

1.  Εισαγωγικά 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (εφεξής για λόγους συντοµίας “Έκθεση”), 
αφορά στην εταιρική χρήση που έληξε την 31/12/2014 (13.06.2013 - 31.12.2014) και συντάχθηκε 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, καθόσον οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 
ενοποιούνται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής της εταιρείας «AYTOMATOI 
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS A.E.».  

Η Έκθεση διαλαµβάνει κατά τρόπο ευσύνοπτο, πλην όµως ουσιαστικό (σε θεµατικές ενότητες),   όλες 
τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες – σύµφωνα µε τις παραπάνω και λοιπές ισχύουσες νοµικές 
διατάξεις – και απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας, σε 
συνάρτηση µε το µέγεθος και την πολυπλοκότητα των εργασιών της, διαλαµβάνει και πρόσθετες 
πληροφορίες - όπου κρίνεται σκόπιµο και αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του περιεχοµένου της 
- προκειµένου να εξάγεται µια ουσιαστική και εµπεριστατωµένη ενηµέρωση για την δραστηριότητα 
κατά την εν λόγω χρήση της εταιρείας µε την επωνυµία «MEGALAB ΡΟ∆ΟΥ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ A.E.» (εφεξής καλούµενης για λόγους συντοµίας ως “Eταιρεία”). 
Ταυτοχρόνως η παρούσα Έκθεση περιγράφει τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες που 
αντιµετωπίζει η Εταιρεία. 

Η παρούσα Έκθεση περιλαµβάνεται αυτούσια µαζί µε τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και τα 
λοιπά απαιτούµενα από τον νόµο στοιχεία και δηλώσεις στην Ετήσια Οικονοµική Έκθεση που αφορά 
στη χρήση 2014 και χωρίζεται σε θεµατικές ενότητες, όπως ακολουθούν. 

 

2.  Συνθήκες Αγοράς κατά τη Χρήση 2014. 

 

H δεινή κατάσταση των δηµοσίων οικονοµικών και η περικοπή των δηµοσίων δαπανών και 
συγκεκριµένα των δαπανών του ΕΟΠΠΥ, επέδρασε αρνητικά στα αποτελέσµατα της εταιρίας. 

 

3.  Οικονοµικός Απολογισµός Χρήσης 2014 

 

  31.12.2014 

Κύκλος εργασιών 54.725,19 

Ζηµίες  προ φόρων χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων -206.253,65 

Ζηµίες  προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων 
και συνολικών αποσβέσεων 

-179.038,19 

Ζηµίες προ φόρων -206.295,04  

Ζηµίες µετά από φόρους -205.236,51  

 

4. Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες για το 2015. 

4.1. Οικονοµικό Περιβάλλον – Ευµετάβλητο Συνθηκών. 

4.1.1. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η Ελληνική Οικονοµία 
παρουσιάζει ήδη σηµαντική ύφεση. Η µείωση των δηµοσίων δαπάνων και η οικονοµική ύφεση οδηγεί 
µαθηµατικά σε επίταση του ανταγωνισµού για την κατάκτηση µεριδίων αγοράς από τους 
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συµµετέχοντες στην αγορά των διαγνωστικών. Οι εταιρείες που θα επιτύχουν να ανταποκριθούν 
επιτυχώς σε αυτό το οικονοµικό περιβάλλον, εκτιµάται ότι θα εξέλθουν από τη κρίση δυνατότερες. Η 
διοίκηση της Εταιρείας έχει προβεί στις αναγκαίες ενέργειες και έχει λάβει τα απαραίτητα µέτρα (και θα 
συνεχίσει να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα) προκειµένου να αντιµετωπίσει κατά το δυνατόν 
επιτυχέστερα τις οικονοµικές συνθήκες της ελληνικής αγοράς κατά την επόµενη χρήση. 

4.1.2. Η προσπάθεια ορθολογικοποίησης των δαπανών των ασφαλιστικών ταµείων από το Κράτος, 
παρότι αποτελεί εύλογη ανάγκη, έχει ήδη επιφέρει σηµαντικές δυσλειτουργίες στην αγορά. Η διοίκηση 
εκτιµά ότι το 2015 υπάρχει κίνδυνος να παρατηρηθούν πρόσθετες δυσλειτουργίες του συστήµατος, 
που είναι δυνατόν να επηρρεάσουν την προσδοκώµενη ανάπτυξη και τα τα µεγέθη της Εταιρείας, 
χωρίς όµως να δύναται να προσδιορισθεί εκ των προτέρων το µέγεθος των κινδύνων ή οι επιδράσεις, 
που αυτοί θα έχουν στα µεγέθη και ανάπτυξη της Εταιρείας.  

4.1.3. Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι ο µοναδικός τρόπος αντιµετώπισης των κινδύνων υπό τις 
επικρατούσες οικονοµικές συνθήκες είναι η αύξηση του µεριδίου αγοράς της Εταιρείας, η προώθηση 
των υπηρεσιών που έχουν ήδη αναπτυχθεί, η εκµετάλλευση των νέων προϊόντικών κατηγοριών και ο 
κατά το δυνατόν περιορισµός/συγκράτηση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης. Η διοίκηση εκτιµά ότι 
η Εταιρεία θα επιτύχει σηµαντικό βαθµό αναγνωρισιµότητας και αξιοπιστίας, τόσο για την ίδια, όσο και 
για τις υπηρεσίες της, και θα αντιµετωπίσει τόσο τους παραπάνω οικονοµικούς κινδύνους, όσο και την 
ένταση του ανταγωνισµού, επιτρέποντας ταυτόχρονα την λελογισµένη µεγένθυσή της. 

4.2. Υπό το πρίσµα των οικονοµικών συνθηκών που προπεριγράφησαν, οι σηµαντικώτεροι κίνδυνοι 
στους οποίες εκτίθεται η Εταιρία παρατίθενται κατωτέρω. 

4.2.1.  Πιστωτικός Κίνδυνος.  

Οι παρεχόµενες από την εταιρία πιστώσεις σχεδόν στο σύνολό τους παρέχονται προς τα ασφαλιστικά 
ταµεία και ειδικότερα τον ΕΟΠΠΥ οι πληρωµές των οποίων εν γένει καθυστερούν. Τα δηµοσιονοµικά 
προβλήµατα και η οικονοµική ύφεση στην οποία έχει περιέλθει η  Ελληνική Οικονοµία έχει οδηγήσει 
στον περιορισµό των δαπανόµενων για την υγεία κονδυλίων και των εν γένει επιχορηγήσεων των 
ασφαλιστικών ταµείων από τον κρατικό προϋπολογισµό, µε άµεση συνέπεια τον περιορισµό της 
ρευστότητάς τους. Η Εταιρεία επιδιώκει µε κάθε µέσο, εξώδικο ή δικαστικό, την είσπραξη των 
απαιτήσεών της η πληρωµή των οποίων καθυστερεί. Η καθυστερηµένη είσπραξη ή τυχόν µη είσπραξη 
τούτων ενέχει κίνδυνο εµφάνισης ζηµιών. 

4.2.2. Κίνδυνος Ρευστότητας.  

Λόγω της δύσκολης οικονοµικής κατάστασης η οποία επικρατεί, ο κίνδυνος ρευστότητας είναι 
υπαρκτός, λαµβανοµένου υπόψη της µεγάλης καθυστέρησης είσπραξης των απαιτήσεων από πωλήσεις 
προς τον ΕΟΠΠΥ. Η εταιρία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας σε καθηµερινή βάση µέσω της 
συστηµατικής παρακολούθησης των βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών 
υποχρεώσεων καθώς επίσης και µέσω της καθηµερινής παρακολούθησης των πραγµατικών πληρωµών. 

 

5. Βασικοί – Χρηµατοοικονοµικοί και Μή – ∆είκτες. 

Παρατίθενται κατωτέρω βασικοί χρηµατοοικονοµικοί και µη δείκτες, όπως είχαν διαµορφωθεί την 
31/12/2014: 

 
1/1 -  

31/12/2014 
Αριθµοδείκτες κερδοφορίας 

 
Περιθώριο µικτού κέρδους (10,4%) 
Περιθώριο EBITDA (327,2%) 

Περιθώριο λειτουργικού κέρδους (EBIT) (376,9%) 
Περιθώριο κερδοφορίας προ φόρων (377,0%) 
Περιθώριο καθαρής κερδοφορίας (375,0%) 
% λειτουργικών δαπανών επί πωλήσεων 360,1%  

% συνολικών δαπανών επί πωλήσεων 366,4%  
Αριθµοδείκτες ρευστότητας 

 
Γενική ρευστότητα 0,49  
Άµεση ρευστότητα 0,49  
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Κεφάλαιο κίνησης 0,32  
Ταµειακή ρευστότητα 0,18  
Αριθµοδείκτες δραστηριότητας 

 
Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων 6,84  

Κυκλοφοριακή ταχύτητα υποχρεώσεων 5,78  
Αριθµοδείκτες αποδοτικότητας 

 
Απόδοση απασχολουµένων κεφαλαίων (228,4%) 
Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (946,9%) 

Αριθµοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης 
 

Ίδια προς Ξένα κεφάλαια 31,8%  
Ίδια προς Συνολικά κεφάλαια 24,1%  

 

6. Σηµαντικές Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα Μέρη. 

Γίνεται προσπάθεια οι συναλλαγές της Εταιρείας µε την µητρική εταιρεία να περιορίζονται κατά το 
δυνατόν στα χαµηλώτερα δυνατά επίπεδα.   

 
Αγορές από συνδεόµενα µέρη 

 
1/1 -  

31/12/2014 
Medicon Hellas AE 7.122,00  

 
7.122,00  

 
Υποχρεώσεις σε συνδεόµενα µέρη 

 
31/12/2014 

Medicon Hellas AE 49.214,65  

 
49.214,65  

 

 

7. Προοπτικές για τη Χρήση 2015  

Η διοίκηση της Εταιρείας, παραµένοντας αφοσιωµένη και αναπόσπαστη στο έργο της, θα συνεχίσει να 
υπηρετεί τα συµφέροντα της Εταιρείας, εκτιµώντας ότι θα καταστεί δυνατό, παρά τις υφεσιακές 
συνθήκες της αγοράς, η Εταιρεία να αντιµετωπίσει επιτυχώς τις σκληρές συνθήκες ανταγωνισµού που 
επικρατούν στην αγορά. 

Στόχος της Εταιρείας και κατά τη χρήση 2015 είναι αφενός η αύξηση του ύψους των πωλήσεων µε την 
κατάκτηση µεγαλύτερου µεριδίου αγοράς και αφετέρου η αύξηση της κερδοφορίας. 

 

Αιγάλεω 23/03/2015 

Κατ΄ εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

& ∆/νων Σύµβουλος  
Το Μέλος του ∆.Σ. 

Το Μέλος του ∆.Σ. ως 
εκπρόσωπος της MEDICON 

HELLAS A.E. 

   

   

Γεώργιος ∆ηµοτσάντος  

Α.∆.Τ.: ΑΚ 160173/2012 

Μαρία ∆ηµοτσάντου 

Α.∆.Τ.: ΑΙ 628126 / 2010 

Γεώργιος-Κωνσταντίνος 
Μπαλτζόγλου 

 Α.∆.Τ. : ΑΕ 011703/2007 
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Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

    
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 

«MEGALAB ΡΟ∆ΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E.» 
 

 
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «MEGALAB ΡΟ∆ΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ 

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E.» οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 

31ης ∆εκεµβρίου 2014 ( 13/06/2013 -31/1/2014), τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών 

ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και 

περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση 

καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων 

απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον 

έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα πρότυπα 

αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και 

διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές 

καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε 

τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται 

στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 

οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των 

εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση 

και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό 

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί 

της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την 

αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του 

εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 

παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
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Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «MEGALAB ΡΟ∆ΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E.» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις 

ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

Έµφαση Θέµατος 

 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη του ελέγχου, εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός 

ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι µικρότερο του 1/2 του µετοχικού κεφαλαίου 

και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν 

2190/1920. 

 

 
 
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 
 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης των 
∆ιαχειριστών µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 
43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.  

 
 
 
 

     
          VNT AUDITING S.A.          

         Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές- 

          Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. 

          Λεωφ. Μεσογείων 396, 

          Αγία Παρασκευή, 15341 Αθήνα  

          Α.Μ./ΣΟΕΛ: 174 

 
Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Γιώργος Ι. Βαρθαλίτης 

ΑΜ ΣΟΕΛ: 10251 
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∆. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
 

Έδρα εταιρίας: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 38Α 

851 00 - ΡΟ∆ΟΣ, ΕΛΛΑ∆Α 

  

Φορολογικά Στοιχεία: Α.Φ.Μ. 800499748 – ∆.Ο.Υ. ΡΟ∆ΟΥ 

  

Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ 125865320000 

  

Ελεγκτική εταιρία: BAKER TILLY GREECE VNT S.A. 

Λ. Μεσογείων 396  

153 41 Αγία Παρασκευή, Αθήνα 

Ελλάδα 

  

Ορκωτός ελεγκτής - λογιστής: Γεώργιος Ι. Βαρθαλίτης  

Α.Μ./ΣΟΕΛ: 10251 
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Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 

 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 31.12.2014 

 
 

 
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία   4 109.743,44 

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 5 1.745,34 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 6 1.477,06 

Απαιτήσεις από πελάτες  7 16.002,38 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 8 27.216,70 

Ταµιακά διαθέσιµα & ισοδύναµα 9 24.493,65 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  180.678,57 

 
   

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μετοχικό Κεφάλαιο 10 250.000,00 

Αποτελέσµατα εις νεον  -206.427,70 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   43.572,30 

 
   

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις 11 137.106,27 

Σύνολο υποχρεώσεων   137.106,27 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   180.678,57 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 
 

 
Σηµ. 31.12.2014 

Κύκλος εργασιών 12 54.725,19 

Κόστος πωλήσεων 12 -60.441,97 

Μικτά κέρδη  -5.716,78 

Άλλα έσοδα   0,00 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας   12 -62.662,38 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 12 -134.419,26 

Άλλα έξοδα   -3.455,23 

Ζηµιές προ φόρων χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων 

 -206.253,65 

Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών και επενδυτικών 
δραστηριοτήτων 

12 -41,39 

Ζηµίες προ φόρων  -206.295,04 

Μείον φόροι 13 1.058,53 

Ζηµιές µετά από φόρους   -205.236,51 

 
   

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους   -205.236,51 

 
   

Ζηµιές µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €)  -1,1402 

 
   

Αποσβέσεις  27.215,46 

Ζηµιές προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 

 -179.038,19 

 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

Ποσά σε  € 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπόλοιπο 
αποτελεσµάτων 
εις νέο 

Σύνολο Ιδίων 
κεφαλαίων 

Ίδια κεφάλαια την 13.06.2013 60.000,00 0,00 60.000,00 

Ζηµιές µετά από φόρους 0,00 -205.236,51 -205.236,51 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα ( έξοδα ) µετά 
από φόρους 0,00 -205.236,51 -205.236,51 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 190.000,00  0,00 190.000,00 

Έξοδα αύξησης Κεφαλαίου 0,00 -1.191,19 -1.191,19 

Ίδια κεφάλαια την 31.12.2014 250.000,00 -206.427,70 43.572,30 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 

2η Εναλλακτική: Έµµεση µέθοδος 31.12.2014 

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες   

Ζηµιές προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) -206.295,04 

Πλέον / Μείον προσαρµογές για:   

Αποσβέσεις 27.215,46 

Προβλέψεις 0,00 

Αποτελέσµατα (έσοδα) επενδυτικής δραστηριότητας -0,61 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 42,00 

Μείωση (αύξηση) απαιτήσεων -42.326,38 

Αύξηση (µείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 129.765,34 

Μείον:   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -42,00 

Καταβεβληµένοι φόροι -892,70 

  Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες ( α ) -92.533,93 

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες   

Τόκοι εισπραχθέντες 0,61 

Μείον:   

Απόκτηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων -138.704,24 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες -138.703,63 

 
  

Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες   

Εξοφλήσεις δανείων 7.340,93 
Εισροές/ (Εκροές) προς µετόχους 248.390,28 

  Σύνολο εισροών (εκροών) χρηµ/κών δραστ/των (γ) 255.731,21 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθ. και ισοδ. χρήσης 
(α)+(β)+(γ) 

24.493,65 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 0,00 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 24.493,65 
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1. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρία 

 

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι παρούσες εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις (εφεξής «Οικονοµικές Καταστάσεις») έχουν συνταχθεί 
από την ∆ιοίκηση σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) που έχουν 
εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και τις ∆ιερµηνείες που έχουν εκδοθεί από 
τη Μόνιµη Επιτροπή ∆ιερµηνειών και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από 
ορισµένα χρηµατοπιστωτικά µέσα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία. Οι κυριότερες λογιστικές αρχές 
περιγράφονται κατωτέρω. 

Η σύνταξη Οικονοµικών Καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, απαιτεί τη διενέργεια εκτιµήσεων και 
την υιοθέτηση παραδοχών, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των στοιχείων 
του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες απαιτήσεις 
και υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων, καθώς επίσης και τα 
ποσά των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. Η 
χρήση της διαθέσιµης πληροφόρησης και η εφαρµογή υποκειµενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα 
στοιχεία για τη διενέργεια εκτιµήσεων. Τα πραγµατικά µελλοντικά αποτελέσµατα ενδέχεται να 
διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις, ενώ οι όποιες αποκλίσεις δύναται να έχουν σηµαντική 
επίπτωση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. Οι περιπτώσεις αυτές περιγράφονται στη σηµείωση 3. 

 

1.1. Νέα λογιστικά πρότυπα και ερµηνείες της ∆ΕΕΧΠ 
 

- ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2014 
 
Ετήσιες βελτιώσεις 2011-2013 που εγκρίθηκαν τον ∆εκέµβριο του 2013 και αφορούν τα πρότυπα IAS 
40, IFRS 1, IFRS 3 και IFRS 13, µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
01.01.2014. ∆εν είχαν επίπτωση στην εταιρεία. 
 
Τροποποίηση του ∆ΛΠ 36 «Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων» που εγκρίθηκε τον Μάιο  του 
2013 και αναφέρεται σε  γνωστοποιήσεις για αποµειωµένα µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία. Η τροποποίηση έχει ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2014. ∆εν  
είχε επίπτωση στην εταιρεία. 
 
Τροποποίηση του ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία», αναφορικά µε την «Ανανέωση Παραγώγων 
και τη Συνέχιση της Λογιστικής Αντιστάθµισης» που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2013 και είναι 
υποχρεωτικής εφαρµογής για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά  την 01.01.2014.  ∆εν είχε 
επίπτωση στην εταιρεία. 
 
«Τροποποίηση στο ∆.Λ.Π. 32 Χρηµατοικονοµικά Στοιχεία -  Παρουσίαση»  µε ισχύ για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2014 και αναφέρεται στον συµψηφισµό 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων µε χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις. ∆εν είχε επίπτωση 
στην εταιρεία.  
 
«Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποίηση στα: ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΛΠ 27)» µε ισχύ για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 01.01.2014.  ∆εν έχει  εφαρµογή  στον όµιλο και στην εταιρεία.  
«∆ιερµηνεία 21 Φόροι»,  µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2014 και 
αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό της πληρωµής φόρων που εµπίπτουν  στο πεδίο εφαρµογής του 
∆ΛΠ 37, καθώς και στο λογιστικό χειρισµό της υποχρέωσης για πληρωµή φόρου όταν ο χρόνος και το 
ποσό της πληρωµής είναι βέβαια. ∆εν είχε εφαρµογή  στην εταιρεία.  
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 ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥΣ ΠΟΥ 
ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01.01.2014 
 
Ετήσιες βελτιώσεις 2010-2012 που εγκρίθηκαν τον ∆εκέµβριο του 2013 και αφορούν τα πρότυπα IAS 
16, IAS 24, IAS 38, IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8 και IFRS 13, µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
κυρίως την ή µετά την 01.07.2014. ∆εν αναµένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. 
Τροποποίηση του ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» που εγκρίθηκε τον Νοέµβριο του 2013 και 
αναφέρεται σε  εισφορές προγραµµάτων καθορισµένων παροχών από εργαζοµένους ή τρίτα πρόσωπα 
οι οποίες συνδέονται µε την παροχή υπηρεσίας. Η τροποποίηση έχει ισχύ για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν  την  ή µετά την 01.07.2014 και δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. 
Ολοκληρωµένο ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία» πού εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2014, µε ισχύ 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν τη ή µετά την 01.01.2018. ∆εν έχει υιοθετηθεί ακόµα από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
εταιρεία. 
 
«Τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38», που παρέχουν διευκρινήσεις επί των αποδεκτών µεθόδων 
απόσβεσης µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2016. ∆εν αναµένεται να 
έχουν εφαρµογή στην Εταιρεία. 
 
«Τροποποίηση ∆ΠΧΑ 11» Λογιστική για αποκτήσεις ∆ικαιωµάτων σε Κοινές ∆ραστηριότητες µε ισχύ για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2016. H τροποποίηση απαιτεί όπως ο αποκτών 
ένα δικαίωµα σε κοινή δραστηριότητα που συνιστά επιχείρηση όπως καθορίζεται στο ∆ΠΧΑ 3, να 
εφαρµόζει όλες τις προβλέψεις του προτύπου. ∆εν αναµένεται να έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 
 
«∆ΠΧΑ 14 Αναβαλλόµενοι Λογαριασµοί που Υπόκεινται σε Ρυθµιστικό Πλαίσιο» µε ισχύ για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2016. To πρότυπο καθορίζει περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης µε άλλα πρότυπα αλλά τα πληρούν µε το εν 
λόγω πρότυπο και επιτρέπει την αναγνώρισή τους κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ. ∆εν 
αναµένεται να έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 
 
«∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 01.01.2017. Το πρότυπο αντικαθιστά τα Πρότυπα 11 και 18 και τις ∆ιερµηνείες 13,15,18 και 
31. Με βάση το πρότυπο αυτό η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ακολουθώντας 5 βασικά βήµατα. ∆εν 
αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. 
 
«Γεωργία: Πολυετή Φυτά – Τροποποιήσεις στα ∆ΛΠ 16 και 41», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2016. ∆εν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 
 
«Μέθοδος Καθαρής Θέσης στις Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις – Τροποποίηση του ∆ΛΠ 27»,  µε 
ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2016. Με βάση την τροποποίηση οι 
συµµετοχές σε θυγατρικές συγγενείς και κοινοπραξίες, στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις του 
επενδυτή µπορούν να επιµετρώνται και µε την µέθοδο της καθαρής θέσης, όπως αυτή καθορίζεται από 
το ∆ΛΠ 28. ∆εν αναµένεται να έχει  ουσιώδη επίπτωση στην εταιρεία.  
 
«Θέµατα Γνωστοποιήσεων  - Τροποποίηση ∆ΛΠ 1», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 01.01.2016.  ∆εν αναµένεται να έχει  ουσιώδη επίπτωση στην εταιρεία.  
 
«Πώληση ή ∆ιανοµή Περιουσιακών Στοιχείων Μεταξύ Επενδυτή και Συγγενούς ή Κοινοπραξίας του – 
Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10 και ∆ΛΠ 28», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
01.01.2016.  ∆εν αναµένεται να έχει  ουσιώδη επίπτωση στην εταιρεία. 

«Επενδυτικές Οντότητες – Εφαρµογή της Εξαίρεσης από την Ενοποίηση – Τροποποίηση στα ∆ΠΧΑ 10, 
∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28»,  µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2016.  ∆εν 
αναµένεται να έχει  ουσιώδη επίπτωση στην εταιρεία. 
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1.2.  Συναλλαγµατικές µετατροπές 

(α)  Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας, αποτιµώνται µε χρήση του νοµίσµατος 
κάθε εταιρείας (λειτουργικό νόµισµα). Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι 
το λειτουργικό νόµισµα της εταιρείας. 

(β)  Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των 
ισοτιµιών που υφίστανται κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από 
συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που 
εκφράζονται σε ξένο νόµισµα κατά την διάρκεια της περιόδου και κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού µε 
τις υπάρχουσες ισοτιµίες, καταχωρούνται στ’ αποτελέσµατα. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη 
νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους,εφόσον υπάρξουν, θεωρούνται ως 
τµήµα της εύλογης αξίας και συνεπώς θα καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 

 

1.3.  Ενσώµατα πάγια 

Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως 
περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες 
δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων µόνον αν 
πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στον όµιλο και το κόστος τους µπορεί 
να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στ’ αποτελέσµατα όταν 
γίνονται.  

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο 
µέσα στη ωφέλιµη ζωή τους. Αναλυτικά έχει ως εξής: 

-  Κτίρια (ιδιόκτητα)       40               Χρόνια 

-  Εγκ/σεις σε ακίνητα τρίτων  (κτίρια)     10 - 20                 »   

-  Μηχανολογικός εξοπλισµός                                       6,67                    » 

-  Αυτοκίνητα – Οχήµατα                                                5 - 6,66               »     

-  Λοιπός  εξοπλισµός                                                    5                          »      

   Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται 
και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στ' αποτελέσµατα.  

 

1.4. Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

Λογισµικό 

Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 
διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η 
οποία εκτιµάται σε 5 ή 10 χρόνια (συντελεστής απόσβεσης 10% ή 20%) ανάλογα µε το είδος του 
Λογισµικού Προγράµµατος. 

 

1.5. Έλεγχος αποµείωσης ενσώµατων & αϋλων στοιχείων 

Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ατέρµονα ωφέλιµη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκεινται σε 
έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους ετησίως. Τα αποσβενόµενα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε 
έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα 
ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένη µε το 
απαιτούµενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα 
περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών. Οι 
ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσµατα όταν προκύπτουν.  
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1.6. Χρηµατοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία 

∆άνεια και απαιτήσεις 

Απαιτήσεις από πελάτες 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συµπίπτει µε την 
ονοµαστική τους αξία και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του 
πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από 
επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε 
θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς 
αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιµώµενων 
µελλοντικών ταµιακών ροών, προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς 
αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

 

1.7. Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής 
ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. Το 
κόστος των ετοίµων προϊόντων και των ηµιτελών αποθεµάτων περιλαµβάνει το κόστος των υλικών, το 
άµεσο εργατικό κόστος και αναλογία του γενικού κοινού κόστους παραγωγής. Κόστος δανεισµού δεν 
περιλαµβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε 
βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας 
αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει κατά περίπτωση.  

  

1.8. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά και τις καταθέσεις όψεως 
και προθεσµίας, όπως αυτά διαµορφώνονται στο κλείσιµο της εκάστοτε περιόδου από την εταιρεία. 

 

1.9. Μετοχικό κεφάλαιο  

Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, 
εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της 
έκδοσης. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων 
περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.  

Το κόστος κτήσεως των ιδίων µετοχών (εάν συντρέχει περίπτωση) εµφανίζεται αφαιρετικώς των 
ιδίων κεφαλαίων του οµίλου,  µέχρις ότου οι ίδιες µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή 
ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών καθαρό από άµεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο 
εισοδήµατος, αν συντρέχει περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια. 

 

1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα 
ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η εταιρεία θα συµµορφωθεί µε όλους τους προβλεπόµενους 
όρους. 

Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν κόστη, αναβάλλονται και καταχωρούνται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων µέσα σε µία περίοδο τέτοια ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση µε τα κόστη 
που προορίζονται να αποζηµιώσουν. 

 

1.11. ∆ανεισµός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην πραγµατική τους αξία αυξηµένα µε τους αναλογούντες 
τόκους και έξοδα που αναλογούν στην υπόψη περίοδο. 
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1.12. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που 
προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των 
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  

Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να 
ισχύουν κατά το χρόνο της ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων.  

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

 

1.13. Παροχές στο προσωπικό 

(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο 
όταν καθίστανται δουλευµένες. 

(β)  Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων 
εισφορών (κρατική ασφάλιση) όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών (εφάπαξ παροχές κατά 
την αποχώρηση επιβαλλόµενες από το Ν.2112/20). Το δουλευµένο κόστος των προγραµµάτων 
καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.  

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών 
είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή. Η δέσµευση της καθορισµένης 
παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της µεθόδου της 
προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method). Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, οι 
παροχές που αντιστοιχούν στην ολοκληρωµένη υπηρεσία κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης 
αντιµετωπίζονται ξεχωριστά από τις αναµενόµενες παροχές κατά το έτος µετά την ηµεροµηνία 
αποτίµησης (µελλοντική υπηρεσία).  

Οι πιο σηµαντικές οικονοµικές υποθέσεις που χρησιµοποιήθηκαν κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης 
είναι οι εξής: 

 

Ηµερ/νια Αποτίµησης Επιτόκιο Προεξόφλησης Πληθωρισµός Αύξηση  Αποδοχών 

31/12/2014 2,1% 1,75% 0% - 1,75% 

 

1.14. Προβλέψεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

α)  υπάρχει παρούσα νοµική ή τεκµερώµενη δεύσµευση ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, 

β)  είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για το διακανονισµό της δέσµευσης και  

γ)  η εκροή αυτή µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. 

 

1.15. Επιχορηγήσεις 

Κατά την διάρκεια της παρούσας περιόδου δεν εισπράχθησαν επιχορηγήσεις. 
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1.16. Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά 
από τους ανακτώµενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα µέσα στον όµιλο 
διαγράφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

 (α)  Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του 
πραγµατικού επιτοκίου.  

(γ)  Μερίσµατα 

Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους, δηλαδή όταν 
εγκρίνονται από το όργανο που είναι κατά νόµο αρµόδιο να τα χορηγεί (Γενική Συνέλευση). 

 

1.17. Μισθώσεις  

(α) Λειτουργικές µισθώσεις 

Οι πληρωµές που γίνονται βάσει λειτουργικών µισθώσεων άγονται στο λογαριασµό 
αποτελεσµάτων ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου. 

(β)  Χρηµατοδοτικές µισθώσεις  

Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις αντιµετωπίζονται ως δανειακές συµβάσεις, µε συνέπεια να 
απεικονίζονται τα µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία ως περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας (και να 
αποσβένονται), µε αντίστοιχη αναγνώριση της χρηµατοδοτικής υποχρέωσης προς τον εκµισθωτή ή 
τους εκµισθωτές. Το κόστος της χρηµατοδότησης άγεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων ως έξοδο, 
κατά το χρόνο που καθίσταται δεδουλευµένο. 

 

1.18. ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονοµικές 
καταστάσεις ατοµικές και ενοποιηµένες όταν  αυτή προτείνεται και  εγκρίνεται από τη Γενική 
Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας. Έτσι τα µερίσµατα προς διανοµή στους Ισολογισµούς λήξης 
(31.12) κάθε έτους εµφανίζονται σε αύξηση των ιδίων κεφαλαίων. 

 

1.19. Ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία & ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

∆εν υπάρχουν ενδεχόµενα περουσιακά στοιχεία & ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 

 

1.20. Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που 
παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από 
εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. 

Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και 
υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 

Ως πρωτεύων τύπο για την κατά τοµέα πληροφόρηση, η εταιρία έχει επιλέξει την πληροφόρηση κατά 
επιχειρηµατικό τοµέα. 
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2. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου - Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

 

Η εταιρία δεν εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο 
ρευστότητας. Η διαχείριση των ανωτέρω καταστάσεων από τη διοίκηση και τα τµήµατα της εταιρίας 
επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική 
απόδοση της εταιρίας. 

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την οικονοµική υπηρεσία η οποία λειτουργεί µε 
συγκεκριµένους κανόνες που έχουν τεθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

2.1. Κίνδυνος αγοράς 

 

Πιστωτικός Κίνδυνος.  

Οι παρεχόµενες από την εταιρία πιστώσεις σχεδόν στο σύνολό τους παρέχονται προς τα ασφαλιστικά 
ταµεία και ειδικότερα τον ΕΟΠΠΥ οι πληρωµές των οποίων εν γένει καθυστερούν. Τα δηµοσιονοµικά 
προβλήµατα και η οικονοµική ύφεση στην οποία έχει περιέλθει η  Ελληνική Οικονοµία έχει οδηγήσει 
στον περιορισµό των δαπανόµενων για την υγεία κονδυλίων και των εν γένει επιχορηγήσεων των 
ασφαλιστικών ταµείων από τον κρατικό προϋπολογισµό, µε άµεση συνέπεια τον περιορισµό της 
ρευστότητάς τους. Η Εταιρεία επιδιώκει µε κάθε µέσο, εξώδικο ή δικαστικό, την είσπραξη των 
απαιτήσεών της η πληρωµή των οποίων καθυστερεί. Η καθυστερηµένη είσπραξη ή τυχόν µη είσπραξη 
τούτων ενέχει κίνδυνο εµφάνισης ζηµιών. 

 

Κίνδυνος Ρευστότητας.  

Λόγω της δύσκολης οικονοµικής κατάστασης η οποία επικρατεί, ο κίνδυνος ρευστότητας είναι 
υπαρκτός, λαµβανοµένου υπόψη της µεγάλης καθυστέρησης είσπραξης των απαιτήσεων από πωλήσεις 
προς τον ΕΟΠΠΥ. Η εταιρία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας σε καθηµερινή βάση µέσω της 
συστηµατικής παρακολούθησης των βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών 
υποχρεώσεων καθώς επίσης και µέσω της καθηµερινής παρακολούθησης των πραγµατικών πληρωµών. 

 

2.2. ∆ιαχείριση κεφαλαίων 

Η διαχείριση κεφαλαίων αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει στην Εταιρία τη δυνατότητα να συνεχίσει 
τις δραστηριότητές της, ώστε να παρέχει κέρδη στους µετόχους και οφέλη στους άλλους 
ενδιαφερόµενους, διατηρώντας παράλληλα µια κεφαλαιουχική δοµή που θα ελαχιστοποιεί το κόστος 
κεφαλαίου. 

Τα εργαλεία της διαχείρισης κεφαλαίων είναι η µερισµατική πολιτική, η έκδοση ή η επιστροφή 
κεφαλαίου και η αγοραπωλησία στοιχείων του ενεργητικού. 

Βασικός δείκτης που χρησιµοποιείται κατά τη διαχείριση κεφαλαίων είναι ο συντελεστής 
µόχλευσης, ο οποίος υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούµενο µε το συνολικό κεφάλαιο. Το 
καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισµός (συµπεριλαµβάνονται βραχυπρόθεσµα και 
µακροπρόθεσµα δάνεια) µείον τα χρηµατικά διαθέσιµα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια 
κεφάλαια που εµφανίζονται στον ισολογισµό συν το καθαρό χρέος.  

Ο συντελεστής µόχλευσης διαµορφώθηκε κατά την 31/12/2014 ως εξής: 
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1/1 -  

31/12/2014 

Μείον: Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα (24.493,65) 

Καθαρό χρέος (24.493,65) 

Ίδια κεφάλαια 43.572,30  

Συνολικά κεφάλαια 19.078,65  

Συντελεστής µόχλευσης (128,4%) 

 
 
 
3. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

 
Η σύνταξη Οικονοµικών Καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, απαιτεί τη διενέργεια εκτιµήσεων και 
την υιοθέτηση παραδοχών, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων, καθώς 
επίσης και τα ποσά των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής 
χρήσεως. Η χρήση της διαθέσιµης πληροφόρησης και η εφαρµογή υποκειµενικής κρίσης αποτελούν 
αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιµήσεων. Τα πραγµατικά µελλοντικά αποτελέσµατα 
ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις, ενώ οι όποιες αποκλίσεις δύνανται να έχουν 
σηµαντική επίπτωση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. 
 

 

3.1.  Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

Η εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. 
∆εν υπάρχουν κατά την παρούσα χρονική στιγµή εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό 
κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και 
των υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό 
συνεχή επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και τις προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, 
που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 
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4. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 

Κτίρια & 

εγκαταστάσεις

Έπιπλα & 

λ/εξοπλισμός
Σύνολο:

Κόστος κτήσης

Σωρ/νες αποσβέσεις

 

 

Κόστος κτήσης

Αγορές 97.327,40 38.268,84 135.596,24 

Υπόλοιπο την 31/12/2014 97.327,40 38.268,84 135.596,24 

Σωρ/νες αποσβέσεις

Αποσβέσεις περιόδου (9.731,56) (16.121,24) (25.852,80)

Υπόλοιπο την 31/12/2014 (9.731,56) (16.121,24) (25.852,80)

 

Αναπόσβεστο 31/12/2014 87.595,84 22.147,60 109.743,44  
 
          
 

5. Αυλα Περιουσιακά Στοιχεία  

Λογισμικό Σύνολο:

Κόστος κτήσης

Σωρ/νες αποσβέσεις

 

 

Κόστος κτήσης

Αγορές 3.108,00 3.108,00 

Υπόλοιπο την 31/12/2014 3.108,00 3.108,00 

Σωρ/νες αποσβέσεις

Αποσβέσεις περιόδου (1.362,66) (1.362,66)

Υπόλοιπο την 31/12/2014 (1.362,66) (1.362,66)

 

Αναπόσβεστο 31/12/2014 1.745,34 1.745,34  
 
 
 
6. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 

 

ΑΦ από πάγια
ΑΦ από 

δεδουλευμένα
Σύνολο:

 

 

 

Αναγνώριση στο αποτέλεσμα 780,44 278,09 1.058,53 

Αναγνώριση στα ίδια κεφάλαια 418,53 418,53 

Υπόλοιπο την 31/12/2014 1.198,97 278,09 1.477,06  
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7. Απαιτήσεις από πελάτες 

 

31/12/2014

Πελάτες 17.071,95 

Δεδουλευμένες δαπάνες είσπραξης υπολοίπων πελατών (1.069,57)

16.002,38  
 
 
 
8. Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 

 

31/12/2014

Απαιτήσεις από το δημόσιο 27.033,70 

Χρεώστες διάφοροι 183,00 

27.216,70  
 
 
 
9. Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 

 

31/12/2014

Μετρητά στα ταμεία 3.618,65 

Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 20.875,00 

24.493,65  
 
10. Μετοχικό κεφάλαιο 

 
 31/12/2014 
Αριθµός µετοχών 250.000 
Κοινές µετοχές 250.000 
Εκδοθέν κεφάλαιο 250.000,00 
Σύνολο 250.000,00 
 
Το σύνολο των εκδοθέντων κοινών ανωνύµων µετοχών είναι 250.000 µετοχές, µε ονοµαστική αξία 
Ευρώ 1,00 ανά µετοχή. Όλες οι εκδοθείσες µετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως. 
 
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι µικρότερο του 1/2 του µετοχικού κεφαλαίου και 

συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν 2190/1920. 

 
 
 
11. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

31/12/2014

Προμηθευτές 52.165,13 

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 4.565,10 

Πιστωτές διάφοροι 78.547,85 

135.278,08  
 

Φοροι πληρωτέοι

31/12/2014

Παρακρατoύμενοι φόροι 1.828,19 

1.828,19  
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Για τη χρήση 2014 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται 
σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση 
των οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2014. (Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου 
προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση 
στις οικονοµικές καταστάσεις) 
 
12. Ανάλυση αποτελεσµάτων 

 
Πωλήσεις 
 

 
1/1 -  

31/12/2014 

Παροχή υπηρεσιών 54.725,19  

 
54.725,19  

 
Κόστος πωλήσεων 

 
1/1 -  

31/12/2014 

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 39.236,77  
∆ιάφορα έξοδα 13.040,56  

Αποσβέσεις 8.164,64  

 
60.441,97  

 
 
∆απάνες διοίκησης 

 
1/1 -  

31/12/2014 

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 23.542,06  

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 4.923,69  
Παροχές τρίτων 13.110,90  
Φόροι & τέλη 2.024,30  
∆ιάφορα έξοδα 11.441,10  

Αποσβέσεις 7.620,33  

 
62.662,38  

 
 
∆απάνες διάθεσης 

 
1/1 -  

31/12/2014 

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 15.694,70  
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 4.923,69  

Παροχές τρίτων 60.398,59  
Φόροι & τέλη 10.150,41  
∆ιάφορα έξοδα 31.821,38  
Αποσβέσεις 11.430,49  

 
134.419,26  
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Άλλα έξοδα 
 

 
1/1 -  

31/12/2014 

Φορολογικά πρόστιµα & προσαυξήσεις 180,99  

Λοιπές δαπάνες 3.274,24  

 
3.455,23  

 
 
 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 

 
1/1 -  

31/12/2014 

Τόκοι πιστωτικοί 0,61  

 
0,61  

 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

 

 
1/1 -  

31/12/2014 

Τραπεζικές προµήθειες 42,00  

 
42,00  

 
 
13. Φόρος εισοδήµατος 

 
Φόρος εισοδήµατος: Ανάλυση 

 
1/1 -  

31/12/2014 

Αναβαλλόµενοι φόροι (1.058,53) 

 
(1.058,53) 

 
Συµφωνία φόρων 

 

 
1/1 -  

31/12/2014 

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων (206.295,04) 
Τρέχων φορολογικός συντελεστής 26%  
Φόρος που αναλογεί (53.636,71) 

Επίδραση µη αναστρέψιµων διαφορών 898,36  
Αναβαλ/νοι φόροι που δε λογίστηκαν/διεγράφησαν 51.679,83  

 
(1.058,53) 

 
 
14. Αριθµός Απασχολούµενου Προσωπικού 

Ο µέσος όρος του απασχολουµένου  προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσεως ανέρχεται σε 4 
άτοµα. 
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15. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη 

∆εν υπάρχουν. 

 
 
16. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που 
ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 

 
 
17. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

Πέρα των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2014 
γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

& ∆/νων Σύµβουλος  
Το Μέλος του ∆.Σ. 

Το Μέλος του ∆.Σ. ως 
εκπρόσωπος της MEDICON 

HELLAS A.E. 

   

   

Γεώργιος ∆ηµοτσάντος  

Α.∆.Τ.: ΑΚ 160173/2012 

Μαρία ∆ηµοτσάντου 

Α.∆.Τ.: ΑΙ 628126 / 20 

Γεώργιος-Κωνσταντίνος 
Μπαλτζόγλου 

 Α.∆.Τ. : ΑΕ 011703/2007 
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ΣΤ.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

Αρµόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ

∆ιεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: www.megalab.info/reports/rodos Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος ∆ηµοτσάντος Γεώργιος

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων από το ∆.Σ. 23-Μαρ-2015 Εκτελεστικό µέλος Μαρία ∆ηµοτσάντου

Νόµιµος Ελεγκτής : Βαρθαλίτης Γεώργιος Εκτελεστικό µέλος Γεώργιος Κων/νος Μπαλτζόγλου

Ελεγκτική εταιρεία : BAKER TILLY GREECE  VNT SA

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύµφωνη γνώµη - Θέµα Έµφασης

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2014 31.12.2014

Κύκλος εργασιών 54.725,19

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία  109.743,44 Κόστος πωλήσεων -60.441,97

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 1.745,34 Μικτές  Ζηµίες -5.716,78

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 1.477,06 Άλλα έσοδα 0,00

Απαιτήσεις από πελάτες 16.002,38 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  -62.662,38

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 27.216,70 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -134.419,26

Ταµιακά διαθέσιµα & ισοδύναµα 24.493,65 Άλλα έξοδα -3.455,23

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 180.678,57
Ζηµιές προ φόρων χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων

-206.253,65

Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων -41,39

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ζηµίες προ φόρων -206.295,04

Μετοχικό Κεφάλαιο 250.000,00 Μείον φόροι 1.058,53

Αποτελέσµατα εις νεον -206.427,70 Ζηµιές µετά από φόρους -205.236,51

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 43.572,30

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -205.236,51

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις 137.106,27 Ζηµιές µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) -1,1402

Σύνολο υποχρεώσεων 137.106,27

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 180.678,57 Αποσβέσεις 27.215,46

Ζηµιές προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

-179.038,19

31.12.2014 2η Εναλλακτική: Έµµεση µέθοδος 31.12.2014

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης 13.06.2013 60.000,00 Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Αύξηση κεφαλαίου 190.000,00 Ζηµιές προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) -206.295,04

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (έξοδα) µετά από φόρους (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) -205.236,51 Πλέον / Μείον προσαρµογές για:

Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου -1.191,19 Αποσβέσεις 27.215,46

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 31.12.2014 43.572,30 Προβλέψεις 0,00

Αποτελέσµατα (έσοδα) επενδυτικής δραστηριότητας -0,61

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 42,00

Μείωση (αύξηση) απαιτήσεων -42.326,38

Αύξηση (µείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 129.765,34

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες: Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -42,00

Καταβεβληµένοι φόροι -892,70

  Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες ( α ) -92.533,93

3] Το απασχολούµενο προσωπικό στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχεται 

σε: 4 άτοµα.
Επενδυτικές ∆ραστηριότητες

4] Το θέµα έµφασης του νόµιµου ελεγκτή αναφέρεται στο γεγονός ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας Τόκοι εισπραχθέντες 0,61

Μείον:

5] Τα κατωτέρω στοιχεία αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24: Απόκτηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων -138.704,24

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες -138.703,63

Έσοδα

Έξοδα 7.122,00 Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις 49.214,65 Εξοφλήσεις δανείων 7.340,93
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 71.206,92 Εισροές/ (Εκροές) προς µετόχους 248.390,28

  Σύνολο εισροών (εκροών) χρηµ/κών δραστ/των (γ) 255.731,21

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθ. και ισοδ. περιόδου 
(α)+(β)+(γ)

24.493,65

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης  Χρήσης 0,00

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης Χρήσης 24.493,65

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

∆ΗΜΟΤΣΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α.∆.Τ. ΑΚ 160173 Α.∆.Τ.  Χ 208262

Α.Μ. 44601   Α ΤΑΞΗ 0011658

είναι µικρότερο από το 1/2 του µετοχικού της κεφαλαίου  και έτσι συντρέχει η περίπτωση του άρθρου 47 του Κ.Ν 
2190/20.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ

Α.∆.Τ. : ΑΕ 011703/2007

ενδέχεται να έχουν σηµαντική  επίπτωση στην Οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.

              Ρόδος, 23 Μαρτίου 2015

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ποσά εκφρασµένα σε € ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ποσά εκφρασµένα σε €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ποσά εκφρασµένα σε € ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ποσά εκφρασµένα σε €

1] Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ενοποιούνται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής της 
εταιρείας «AYTOMATOI ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS A.E.» µε την µέθοδο 
της ολικής ενοποίησης.

2] ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που 

(∆ηµοσιευµένα βάσει του Ν.2190, άρθρο 135 γ ια επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις ενοποιηµένες και µη, κατά ∆ΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της 

"MEGALAB ΡΟ∆ΟΥ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ A.E".. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον 

εκδότη, να ανατρέξει στη   διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

"MEGALAB ΡΟ∆ΟΥ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ A.E."

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 125865320000
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 38Α - ΡΟ∆ΟΣ

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης από 13.06.2013 έως 31.12.2014

 


