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ΠΡΑΚΣΙΚΑ 

 ΣΘ ΕΣΘΙΑ ΣΑΚΣΙΚΘ ΓΕΝΙΚΘ ΤΝΕΛΕΤΘ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ  

ΣΘ 26Θ ΙΟΤΝΙΟΤ 2015 

 _____________________________ 

τουσ Αγίουσ Αναργφρουσ Αττικισ ςιμερα τθν εικοςτι ζκτθ (26θ) του μθνόσ Ιουνίου του 

ζτουσ δφο χιλιάδεσ δζκα πζντε (2015), θμζρα Παραςκευι και ϊρα 10:00 π.μ, ςτθν ζδρα τθσ 

ανϊνυμθσ εταιρίασ με τθν επωνυμία ‘‘’MEGALAB ΙΔΙΩΣΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΕΡΓΑΣΘΡΙΑ 

ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ” και ςτα και επί τθσ ςυμβολισ των οδϊν Θρϊων Πολυτεχνείου 11 & 

Κωνςταντίνου Ευςτακίου 1  γραφεία τθσ,  και ςτον ειδικά κακοριςμζνο για τθ ςυνεδρίαςθ 

τθσ ςυνζλευςθσ χϊρο (αίκουςα ςυνεδριάςεων διοικθτικοφ ςυμβουλίου), ςυνιλκαν, 

ςφμφωνα με το Νόμο, το Καταςτατικό και τθν από 5.6.2015 πρόςκλθςθ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου τθσ Εταιρείασ, οι μζτοχοι αυτισ ςε Ετιςια Σακτικι Γενικι υνζλευςθ, 

προκειμζνου να λθφκοφν αποφάςεισ επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ. 

Ο Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Εταιρείασ κοσ Ιορδάνθσ – Ανδρζασ 

Μπαλτηόγλου καταλαμβάνει τθν κζςθ του Προςωρινοφ Προζδρου τθσ Γενικισ υνζλευςθσ 

τθσ Εταιρείασ και προςλαμβάνει το παριςτάμενο μζλοσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου κο 

Γεϊργιο Δθμοτςάντο, ωσ προςωρινό Γραμματζα ςφμφωνα με το άρκρο 27 § 1 του 

Καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ.  

Ο Προςωρινόσ Πρόεδροσ τθσ υνζλευςθσ, αφοφ καλωςόριςε τουσ μετόχουσ, ηιτθςε από τθν 

προςωρινι γραμματζα να κζςει υπόψθ των κ.κ. Μετόχων τισ τθρθκείςεσ διατυπϊςεισ 

δθμοςιότθτασ ςφγκλθςθσ τθσ Ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ.  

Ο Γραμματζασ, αφοφ ζλαβε το λόγο, ανακοινϊνει ςτουσ κ.κ. μετόχουσ ότι για τθν ςφγκλθςθ 

τθσ Ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ, τθρικθκαν οι εκ του νόμου διατυπϊςεισ 

δθμοςιότθτασ, ιτοι θ πρόςκλθςθ προσ τουσ μετόχουσ για τθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ τθσ 

26θσ Ιουνίου 2015, που ςυντάχκθκε κατά τθν ςυνεδρία του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ 

4θσ.06.2015, τοιχοκολλικθκε πριν από είκοςι (20) θμζρεσ ςε εμφανζσ ςθμείο των γραφείων 

τθσ Εταιρείασ, και καταχωρικθκε θλεκτρονικά ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο λαμβάνοντασ 

αρικμό πρωτοκόλλου 48804 . 



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΝΕΛΕΤΕΩΝ 
ΣΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΘΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ 

“ MEGALAB ΙΔΙΩΣΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΕΡΓΑΣΘΡΙΑ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ” 
Aρ. Γ.Ε.ΜΘ 131292501000 

Α.Φ.Μ. 800594820 – Δ.Ο.Τ. Φ.Α.Ε ΑΘΘΝΩΝ 
 

 

 2 

 (3) Σα υνοπτικά Οικονομικά τοιχεία και Πλθροφορίεσ τθσ Εταιρείασ (ατομικά και 

ενοποιθμζνα), θ Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ, που διαλαμβάνει και τισ εκκζςεισ του 

Ανεξάρτθτου Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι υπεβλικθςαν νόμιμα και εμπρόκεςμα ςτο 

Τπουργείο Οικονομίασ Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτλίασ (Γενικι Γραμματεία Εμπορίου, 

Δνςθ ΑΕ & Πίςτεωσ) με ςχετικι επιςτολι τθσ Εταιρείασ, και θ πρόςκλθςθ, όπωσ και τα 

πρακτικά τθσ από 23-3-2015 ςυνεδρίασ του Διοικθτικοφ υμβουλίου κατά τθν οποία 

εγκρίκθκαν και ςυντάχκθκε θ πρόςκλθςθ προσ τουσ μετόχουσ, καταχωρικθκε θλεκτρονικά 

ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο. 

 (4) Θ Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ και τα ςυνοπτικά οικονομικά ςτοιχεία και πλθροφορίεσ 

χριςθσ 2014, ςυντάχκθκαν ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, τζκθκαν ςτθ διάκεςθ 

του κοινοφ, αναρτικθκαν ςτθν ιςτοςελίδα (διαδικτυακό τόπο) τθσ Εταιρείασ ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.megalab.info/reports/anargiroi, από όπου κάκε ενδιαφερόμενοσ 

είχε και ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει άνευ κόςτουσ αντίγραφα, και κα παραμείνουν 

αναρτθμζνα όπωσ ο νόμοσ ορίηει (5 ζτθ τουλάχιςτον). 

(5) Θ Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ, θ Ζκκεςθ Ελζγχου τθσ ελεγκτικισ εταιρείασ BAKER 

TILLY GREECE VNT S.A. που υπογράφεται από τον Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι κ. Γεϊργιοσ Ι. 

Βαρκαλίτθσ  Α.Μ./ΟΕΛ: 10251 τα ςυνοπτικά οικονομικά ςτοιχεία και πλθροφορίεσ χριςθσ 

2014, θ πρόςκλθςθ προσ τουσ μετόχουσ, διανεμικθκαν ςτουσ κ.κ. μετόχουσ που τα ηιτθςαν 

και ςε όλουσ τουσ παριςτάμενουσ ςτθν ετιςια τακτικι γενικι ςυνζλευςθ μετόχουσ, κατά 

τθν είςοδό τουσ ςτο χϊρο τθσ υνζλευςθσ. 

Ο προςωρινόσ Πρόεδροσ ζκεςε υπόψθ των κ.κ. μετόχων το ςφνολο των 

δθμοςιεφςεων τθσ προςκλιςεωσ και των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ Εταιρείασ, όπωσ 

προθγουμζνωσ εξετζκθςαν, θ νομιμότθτα, το ζγκυρο και εμπρόκεςμο των οποίων 

επικυρϊκθκε με ομόφωνθ απόφαςθ των παριςταμζνων μετόχων, μθ εκφραςκείςθσ δε 

αντιρριςεωσ από οποιοδιποτε των παριςταμζνων μετόχων ι και μθ υποβλθκζντοσ άλλου 

προεξεταηομζνου ηθτιματοσ, ο Πρόεδροσ ειςθγικθκε τθν πρόοδο τθσ υνζλευςθσ.  

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ ςφγκλθςθ τθσ παροφςθσ ςυνελεφςεωσ, ο προςωρινόσ 

Πρόεδροσ τθσ υνελεφςεωσ, αφοφ ζλαβε το λόγο ανζφερε ότι το Διοικθτικό υμβοφλιο 
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κατά τθ ςυνεδρία τθσ 23.6.2015 ςυνζταξε τον Πίνακα Μετόχων, που ζχουν δικαίωμα 

ςυμμετοχισ και ψιφου κατά τθν Ετιςια Σακτικι Γενικι υνζλευςθ τθσ 26θσ.06.2015, ο 

οποίοσ πίνακασ αναρτικθκε προ είκοςι τεςςάρων (24) ωρϊν από τθν θμερομθνία και ϊρα 

ςυνεδριάςεωσ τθσ υνζλευςθσ ςε εμφανζσ ςθμείο ςτθν ζδρα τθσ Εταιρείασ, κατ’ άρκρο 27 § 

2 του Κ.Ν. 2190/1920 και ςτο χϊρο τθσ υνζλευςθσ. Και ςτθ ςυνζχεια κάλεςε το Γραμματζα 

να αναγνϊςει τον Πίνακα των Μετόχων που ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ και ψιφου ςτθν 

ετιςια Σακτικι Γενικι υνζλευςθ τθσ 26θσ.6.2015, που ςυντάχκθκε από το Δ.. τθσ 

Εταιρείασ κατά τα ανωτζρω και αναγνϊςκθκε ςτθ υνζλευςθ και ζχει όπωσ ακολουκεί: 

ΠΙΝΑΚΑ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ  

‘’MEGALAB ΙΔΙΩΣΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΕΡΓΑΣΘΡΙΑ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ” ”  

ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΚΑΙ ΨΘΦΟΤ ΚΑΣΑ ΣΘΝ 

ΕΣΘΙΑ ΣΑΚΣΙΚΘ ΓΕΝΙΚΘ ΤΝΕΛΕΤΘ ΣΘ 26Θ ΙΟΤΝΙΟΤ 2015 

Στοιχεία Μετόχου ή Πληρεξουσίου  

 

Αριθμός 
Μετοχών 

Αριθμός 
Ψήφων 

‘’ΑΤΣΟΜΑΣΟΙ ΑΝΑΛΤΣΕ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΑ 
MEDICON HELLAS A.E’’, ‘’ΑΤΣΟΜΑΣΟΙ ΑΝΑΛΤΣΕ ΚΑΙ 
ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΑ MEDICON HELLAS 
A.E’’,εκπροςωπούμενη από την Πρόεδρο και Διευθύνουςα 
ύμβουλο αυτήσ, κα Μαρία Δημοτςάντου του ωτηρίου, Π. 
Ψαρρέα 14, 152 36 Π. Πεντέλη Αττικήσ  

277.000 277.000 

Γεώργιοσ Δημοτςάντοσ του πυρίδωνοσ, Π. Ψαρρέα 14, 152 36 
Π. Πεντέλη Αττικήσ - Αυτοπροςώπωσ  

1.000 1.000 

Γεώργιοσ-Κωνςταντίνοσ Μπαλτζόγλου, Δάφνησ 3, 145 72 
Δροςιά Αττικήσ – Αυτοπροςώπωσ 

1.000 1.000 

Ιορδάνησ-Ανδρέασ Μπαλτζόγλου, Δάφνησ 3, 145 71 Δροςιά 
Αττικήσ - Αυτοπροςώπωσ 

1.000 1.000 

(1)  Επί ςυνόλου (280.000) ονομαςτικών μετοχών.  

(2) Ποςοςτό δεςμευθέντων επί ςυνόλου μετοχών (100%) 

Αθήνα 23η Ιουνίου 2015 

Για το Διοικητικό υμβούλιο 

Ιορδάνθσ-Ανδρζασ Μπαλτηόγλου  
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Κατά τθν ανάγνωςθ του ονόματοσ ενόσ εκάςτου μετόχου ι/και του πλθρεξουςίου 

του επιβεβαιϊκθκε θ αυτοπρόςωπθ ι δια πλθρεξουςίου παράςταςθ όλων των μετόχων του 

Πίνακα υμμετοχισ. 

Οφτωσ παρίςτανται ι αντιπροςωπεφονται ςτθ υνζλευςθ μζτοχοι οι οποίοι 

δζςμευςαν νόμιμα και εμπρόκεςμα, τισ μετοχζσ τουσ, και οι οποίοι εκπροςωποφν ςυνολικά 

280.000  ονομαςτικζσ μετοχζσ τθσ Εταιρείασ, ιτοι ποςοςτό 100%.  

τθ ςυνζχεια ο προςωρινόσ Πρόεδροσ κ. Ιορδάνθσ-Ανδρζασ Μπαλτηόγλουηιτθςε 

από τθ υνζλευςθ, να κθρφξει οριςτικό τον ανωτζρω πίνακα. 

Θ υνζλευςθ κθρφςςει ομόφωνα οριςτικό τον από 23.6.2015 Πίνακα Μετόχων που 

ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ και ψιφου ςτθν τακτικι γενικι ςυνζλευςθ τθσ 26θσ/6/2015, 

αναγνωρίηοντασ ότι ςυμμετζχουν ι αντιπροςωπεφονται νόμιμα ςε αυτιν μζτοχοι 

εκπροςωποφντεσ ςυνολικά  280.00 ονομαςτικζσ μετοχζσ τθσ Εταιρείασ, ιτοι ποςοςτό 

100% των Ονομαςτικϊν Μετοχϊν τθσ Εταιρείασ.  

Αφοφ διαπιςτϊκθκε ότι υφίςταται θ νόμιμθ απαρτία για τθ νόμιμθ λιψθ 

αποφάςεων επί όλων των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, ο Πρόεδροσ πρότεινε τθν 

πρόοδο των εργαςιϊν τθσ υνελεφςεωσ. 

τθ ςυνζχεια ο προςωρινόσ Πρόεδροσ κ. Ιορδάνθσ-Ανδρζασ Μπαλτηόγλου  

ηιτθςε από τθ υνζλευςθ, να εκλζξει οριςτικό Πρόεδρο και Γραμματζα τθσ υνζλευςθσ και  

για το ςκοπό αυτό πρότεινε ωσ Πρόεδρο τον ίδιο και ωσ γραμματζα το μζλοσ του Δ.. κο 

Γεϊργιο Δθμοτςαντο. 

Θ υνζλευςθ εκλζγει ομόφωνα ωσ οριςτικό Πρόεδρο τθσ υνζλευςθσ τον κ. 

Ιορδάνθσ-Ανδρζασ Μπαλτηόγλου και ωσ Γραμματζα Ψθφολζκτθ τον κο Γεϊργιο 

Δθμοτςαντο, οι οποίοι κατζλαβαν τισ κζςεισ τουσ ςτο Προεδρείο τθσ υνζλευςθσ. 

Ο Οριςτικόσ Πρόεδροσ τθσ  υνζλευςθσ ρϊτθςε τουσ παριςτάμενουσ εάν υπάρχει ςτο 

χϊρο τθσ υνελεφςεωσ οποιοςδιποτε άλλοσ μζτοχοσ, ο οποίοσ ζχει δεςμεφςει τισ μετοχζσ 

του, ζςτω και εκπρόκεςμα, προκειμζνου να ςυμμετάςχει ςτθ υνζλευςθ, μετά από 

προθγοφμενθ άδεια αυτισ, κατ’ άρκρο 28, παρ. 4, Κ.Ν. 2190/1920.  
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Αφοφ διαπιςτϊκθκε ότι δεν υφίςταται κανζνασ άλλοσ μζτοχοσ, που να επικυμεί να 

ςυμμετάςχει ςτθ υνζλευςθ,  ο Πρόεδροσ τθσ υνζλευςθσ κάλεςε το Γραμματζα να 

αναγνϊςει τθν Πρόςκλθςθ κακϊσ και τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ τθσ Ετιςιασ 

Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ, που αναγνϊςτθκε και ζχει επί λζξει όπωσ ακολουκεί: 

ΘΕΜΑΣΑ  ΘΜΕΡΘΙΑ  ΔΙΑΣΑΞΘ 

1]          Τποβολι και ζγκριςθ των Ετθςίων Οικονομικϊν Καταςτάςεων (Εταιρικϊν και 

Ενοποιθμζνων) τθσ ‘’MEGALAB Α.Ε.” χριςεωσ 2014 (1.1.2014 – 31.12.2014), μετά από 

υποβολι, ακρόαςθ και ζγκριςθ τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου και τθσ 

Ζκκεςθσ Ελζγχου των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν επ’ αυτϊν. 

2] Απαλλαγι των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου και των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν από 

κάκε ευκφνθ αποηθμιϊςεωσ για τθν διαχείριςθ των εταιρικϊν υποκζςεων, τθ ςφνταξθ και 

τον ζλεγχο των ετθςίων οικονομικϊν καταςτάςεων χριςθσ1.1.2014 – 31.12.2014 , κατ’ 

άρκρο 35 κ.ν. 2190/1920. 

3] Ζγκριςθ των καταβλθκζντων - κατά τθν χριςθ 2014 - προσ τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου αμοιβϊν και αποηθμιϊςεων. Ζγκριςθ ςυμβάςεων και κακοριςμόσ αμοιβϊν και 

αποηθμιϊςεων καταβλθκθςομζνων κατά τθ χριςθ 2015 προσ τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου και τθσ Επιτροπισ Ελζγχου ςφμφωνα με το άρκρο 23α, παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 

και παροχι εξουςιοδοτιςεων.  

4]  Εκλογι Ελεγκτικισ Εταιρείασ για τον Σακτικό Ζλεγχο των Οικονομικϊν Καταςτάςεων 

(Εταιρικϊν και ενοποιθμζνων) τθσ ‘’MEGALAB Α.Ε.”, ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα 

Χρθματοοικονομικισ Πλθροφόρθςθσ, τθσ διαχειριςτικισ περιόδου 1.1.2015 - 31.12.2015 

και κακοριςμόσ τθσ αμοιβισ αυτισ. 

5] Παροχι άδειασ, κατ’ άρκρο 23 του κ.ν. 2190/1920, ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου να μετζχουν ςτθ διοίκθςθ των ςυνδεδεμζνων (κατά τθν ζννοια του άρκρου 42ε 

§ 5 του κ.ν. 2190/1920) ι και άλλων εταιρειϊν.  

6]  Οριςμόσ μελϊν Επιτροπισ Ελζγχου (άρκρου 37 του ν. 3693/2008). 

7]  Διάφορα κζματα και ανακοινϊςεισ. 

Κατόπιν τθσ ανάγνωςθσ τθσ πρόςκλθςθσ ο Πρόεδροσ τθσ υνζλευςθσ παρουςίαςε τα 

ςτελζχθ τθσ εταιρείασ που παρίςτανται κατά τθ υνζλευςθ (μζλθ του Διοικθτικοφ 
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υμβουλίου και υπαλλιλουσ τθσ Εταιρείασ) και ηιτθςε από τθ υνζλευςθ να ειςζλκει ςτθν 

εξζταςθ των κατ’ ιδίαν κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ. 

Ο Πρόεδροσ ανζγνωςε προσ τθ ςυνζλευςθ το προςωπικό μινυμά του, που ζχει επί λζξει ωσ 

εξισ: 

Επί του πρϊτου κζματοσ τθσ Θμεριςιασ Διάταξθσ: 

"1]  Υποβολι και ζγκριςθ των Ετθςίων Οικονομικών Καταςτάςεων (Εταιρικών και 

Ενοποιθμζνων) τθσ ‘’MEGALAB Α.Ε.” χριςεωσ 2014 (1.1.2014 – 31.12.2014), μετά από 

υποβολι, ακρόαςθ και ζγκριςθ τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τθσ 

Ζκκεςθσ Ελζγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επ’ αυτών.’’ 

Ο Γραμματζασ, προ τθσ λιψεωσ αποφάςεωσ επί του πρϊτου κζματοσ τθσ θμεριςιασ 

διάταξθσ ανζγνωςε τθν οικονομικι ζκκεςθ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 

*Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ+, ςτθν οποία περιλαμβάνονται και οι οικονομικζσ καταςτάςεισ 

και Ζκκεςθ Ελζγχου του Ανεξάρτθτου Ορκωτοφ Ελεγκτι επί των ετιςιων οικονομικϊν 

καταςτάςεων τθσ  που ζχει επί λζξει ωσ εξισ: 

 
 
 

MEGALAB ΗΓΗΩΡΗΘΑ ΓΗΑΓΛΩΠΡΗΘΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ A.E. 

 

 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ  

ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΡΖΛ 31.12.2014 

(Από 23η Ηοςλίος έυρ 31η Γεκεμβπίος 2014) 

 

 

Βεβαηψλεηαη φηη ε παξνχζα Νηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο ρξήζεο 23.07.2014 - 31.12.2014, είλαη εθείλε πνπ 

εγθξίζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «MEGALAB 

ΗΓΗΩΡΗΘΑ ΓΗΑΓΛΩΠΡΗΘΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ A.E.», θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηνπ ηεο 23εο Καξηίνπ 2015.  

Ζ παξνχζα Νηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεο 23.07.2014 - 31.12.2014 είλαη αλαξηεκέλε ζην δηαδίθηπν ζηελ 

λφκηκα θαηαρσξεκέλε θαη ζην ΓΔΚΖ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.megalab.info/reports/anargiroi, 

φπνπ θαη ζα παξακείλεη ζηελ δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε 

(5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπληάμεσο θαη δεκνζηνπνηήζεψο ηεο. 
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Α. ΓΖΙΩΠΔΗΠ ΔΘΞΟΝΠΩΞΩΛ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 

 

Νη ππνγξάθνληεο, εθπξφζσπνη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ 
επσλπκία «MEGALAB ΗΓΗΩΡΗΘΑ ΓΗΑΓΛΩΠΡΗΘΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ A.E.» (εθεμήο γηα ιφγνπο 

ζπληνκίαο θαινπκέλεο σο “MEGALAB AE” ή “Eηαηξεία”), ήηνη νη: 

 Ηνξδάλεο Αλδξέαο Κπαιηδφγινπ ηνπ Δπάγγεινπ θαη ηεο Αηθαηεξίλεο-Διέλεο, 
θάηνηθνο Γξνζηάο Αηηηθήο (Γάθλεο 3), Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη 

Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο,  

 Γεψξγηνο Γεκνηζάληνο ηνπ Πππξίδσλνο θαη ηεο Καξίαο θάηνηθνο Ξ. Ξεληέιεο Αηηηθήο 

(Ξ. Ταξξέα 14), Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

 Γεψξγηνο-Θσλζηαληίλνο Κπαιηδφγινπ ηνπ Δπαγγέινπ θαη ηεο 
Αηθαηεξίλεο-Διέλεο, θάηνηθνο Γξνζηάο Αηηηθήο (Γάθλεο 3), εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 
δειψλνπκε θαη βεβαηψλνπκε κε ηελ παξνχζα, φηη: 

(α) Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2014 

(23.07.2014 – 31.12.2014), νη νπνίεο θαηαξηίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά 
πξφηππα, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ 
θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο Δηαηξείαο, θαη 

(β) Ζ εηήζηα έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε 
ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014, απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηελ εμέιημε, ηηο επηδφζεηο θαη ηελ 
ζέζε ηεο Δηαηξείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη 

αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

Γέξαθαο Αηηηθήο, 23ε Καξηίνπ 2015 

Νη βεβαηνχληεο 

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 

& Γ/λσλ Πχκβνπινο  
Ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.Π. Ρν Κέινο ηνπ Γ.Π. 

   

   

Ηνξδάλεο Αλδξέαο 
Κπαιηδφγινπ 

Α.Γ.Ρ.: ΑΔ 011705 / 2007 

Γεψξγηνο Γεκνηζάληνο  

Α.Γ.Ρ.: ΑΘ 160173/2012 

Γεψξγηνο-Θσλζηαληίλνο 
Κπαιηδφγινπ 

 Α.Γ.Ρ. : ΑΔ 011703/2007 
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Β. ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΣΟΖΠΖ ΞΝ ΔΙΖΜΔ 

ΡΖΛ 31/12/2014 

 

Θςπίερ & Θύπιοι Κέηοσοι, 

1.  Διζαγυγικά 

Ζ παξνχζα Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ (εθεμήο γηα ιφγνπο ζπληνκίαο 

“Έθζεζε”), αθνξά ζηελ εηαηξηθή ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31/12/2014 (23.07.2014 - 31.12.2014) 
θαη ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο θ.λ. 2190/1920, θαζφζνλ νη νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ελνπνηνχληαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο 

ηεο εηαηξείαο «AYTOMATOI ΑΛΑΙΡΔΠ ΘΑΗ ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΑ ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ MEDICON HELLAS 
A.E.».  

Ζ Έθζεζε δηαιακβάλεη θαηά ηξφπν επζχλνπην, πιελ φκσο νπζηαζηηθφ (ζε ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο),   φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο – ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ θαη 
ινηπέο ηζρχνπζεο λνκηθέο δηαηάμεηο – θαη απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηελ εμέιημε, ηηο 
επηδφζεηο θαη ηε ζέζε ηεο Δηαηξείαο, ζε ζπλάξηεζε κε ην κέγεζνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ 

εξγαζηψλ ηεο, δηαιακβάλεη θαη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο - φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν θαη αλαγθαίν 
γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο - πξνθεηκέλνπ λα εμάγεηαη κηα νπζηαζηηθή 

θαη εκπεξηζηαησκέλε ελεκέξσζε γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ ελ ιφγσ ρξήζε ηεο 
εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «MEGALAB ΗΓΗΩΡΗΘΑ ΓΗΑΓΛΩΠΡΗΘΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ A.E.» 
(εθεμήο θαινχκελεο γηα ιφγνπο ζπληνκίαο σο “Eηαηξεία”). Ραπηνρξφλσο ε παξνχζα Έθζεζε 

πεξηγξάθεη ηνπο θπξηφηεξνπο θηλδχλνπο θαη αβεβαηφηεηεο πνπ αληηκεησπίδεη ε Δηαηξεία θαη νη  
ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ επηρεηξήζεηο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε. 

Ζ παξνχζα Έθζεζε πεξηιακβάλεηαη απηνχζηα καδί κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

Δηαηξείαο θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα απφ ηνλ λφκν ζηνηρεία θαη δειψζεηο ζηελ Δηήζηα 
Νηθνλνκηθή Έθζεζε πνπ αθνξά ζηε ρξήζε 2014 θαη ρσξίδεηαη ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο, φπσο 
αθνινπζνχλ. 

2.  Πςνθήκερ Αγοπάρ καηά ηη Σπήζη 2014. 

H δεηλή θαηάζηαζε ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ θαη ε πεξηθνπή ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη 
ζπγθεθξηκέλα ησλ δαπαλψλ ηνπ ΔΝΞΞ, επέδξαζε αξλεηηθά ζηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξίαο. 

3.  Νικονομικόρ Απολογιζμόρ Σπήζηρ 2014 

 

  31.12.2014 

Θχθινο εξγαζηψλ 0,00 

Εεκίεο  πξν θφξσλ ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ 
απνηειεζκάησλ 

-32.946,99 

Εεκίεο  πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ 
-31.909,87 

Εεκίεο πξν θφξσλ -32.932,73  

Εεκίεο κεηά απφ θφξνπο -32.920,71  

 

4. Θίνδςνοι και Αβεβαιόηηηερ για ηο 2015. 

4.1. Νικονομικό Ξεπιβάλλον – Δςμεηάβληηο Πςνθηκών. 
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4.1.1. Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έληνλν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ Διιεληθή 

Νηθνλνκία παξνπζηάδεη ήδε ζεκαληηθή χθεζε. Ζ κείσζε ησλ δεκνζίσλ δαπάλσλ θαη ε 
νηθνλνκηθή χθεζε νδεγεί καζεκαηηθά ζε επίηαζε ηνπ αληαγσληζκνχ γηα ηελ θαηάθηεζε 
κεξηδίσλ αγνξάο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά ησλ δηαγλσζηηθψλ. Νη εηαηξείεο πνπ ζα 

επηηχρνπλ λα αληαπνθξηζνχλ επηηπρψο ζε απηφ ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, εθηηκάηαη φηη ζα 
εμέιζνπλ απφ ηε θξίζε δπλαηφηεξεο. Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρεη πξνβεί ζηηο αλαγθαίεο 
ελέξγεηεο θαη έρεη ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα (θαη ζα ζπλερίζεη λα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια 

κέηξα) πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη θαηά ην δπλαηφλ επηηπρέζηεξα ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 
ηεο ειιεληθήο αγνξάο θαηά ηελ επφκελε ρξήζε. 

4.1.2. Ζ πξνζπάζεηα νξζνινγηθνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ απφ ην 

Θξάηνο, παξφηη απνηειεί εχινγε αλάγθε, έρεη ήδε επηθέξεη ζεκαληηθέο δπζιεηηνπξγίεο ζηελ 
αγνξά. Ζ δηνίθεζε εθηηκά φηη ην 2015 ππάξρεη θίλδπλνο λα παξαηεξεζνχλ πξφζζεηεο 
δπζιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ είλαη δπλαηφλ λα επεξξεάζνπλ ηελ πξνζδνθψκελε 

αλάπηπμε θαη ηα ηα κεγέζε ηεο Δηαηξείαο, ρσξίο φκσο λα δχλαηαη λα πξνζδηνξηζζεί εθ ησλ 
πξνηέξσλ ην κέγεζνο ησλ θηλδχλσλ ή νη επηδξάζεηο, πνπ απηνί ζα έρνπλ ζηα κεγέζε θαη 
αλάπηπμε ηεο Δηαηξείαο.  

4.1.3. Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εθηηκά φηη ν κνλαδηθφο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ 
ππφ ηηο επηθξαηνχζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο είλαη ε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηεο Δηαηξείαο, 

ε πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ ήδε αλαπηπρζεί, ε εθκεηάιιεπζε ησλ λέσλ 
πξντφληηθψλ θαηεγνξηψλ θαη ν θαηά ην δπλαηφλ πεξηνξηζκφο/ζπγθξάηεζε ησλ εμφδσλ 
δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο. Ζ δηνίθεζε εθηηκά φηη ε Δηαηξεία ζα επηηχρεη ζεκαληηθφ βαζκφ 

αλαγλσξηζηκφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο, ηφζν γηα ηελ ίδηα, φζν θαη γηα ηηο ππεξεζίεο ηεο, θαη ζα 
αληηκεησπίζεη ηφζν ηνπο παξαπάλσ νηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, φζν θαη ηελ έληαζε ηνπ 
αληαγσληζκνχ, επηηξέπνληαο ηαπηφρξνλα ηελ ιεινγηζκέλε κεγέλζπζή ηεο. 

4.2. πφ ην πξίζκα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ πξνπεξηγξάθεζαλ, νη ζεκαληηθψηεξνη 
θίλδπλνη ζηνπο νπνίεο εθηίζεηαη ε Δηαηξία παξαηίζεληαη θαησηέξσ. 

4.2.1.  Ξιζηυηικόρ Θίνδςνορ.  

Νη παξερφκελεο απφ ηελ εηαηξία πηζηψζεηο ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο παξέρνληαη πξνο ηα 
αζθαιηζηηθά ηακεία θαη εηδηθφηεξα ηνλ ΔΝΞΞ νη πιεξσκέο ησλ νπνίσλ ελ γέλεη 
θαζπζηεξνχλ. Ρα δεκνζηνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη ε νηθνλνκηθή χθεζε ζηελ νπνία έρεη 

πεξηέιζεη ε  Διιεληθή Νηθνλνκία έρεη νδεγήζεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλφκελσλ γηα ηελ 
πγεία θνλδπιίσλ θαη ησλ ελ γέλεη επηρνξεγήζεσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ απφ ηνλ θξαηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ, κε άκεζε ζπλέπεηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ξεπζηφηεηάο ηνπο. Ζ Δηαηξεία 

επηδηψθεη κε θάζε κέζν, εμψδηθν ή δηθαζηηθφ, ηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεψλ ηεο ε πιεξσκή 
ησλ νπνίσλ θαζπζηεξεί. Ζ θαζπζηεξεκέλε είζπξαμε ή ηπρφλ κε είζπξαμε ηνχησλ ελέρεη 

θίλδπλν εκθάληζεο δεκηψλ. 

4.2.2. Θίνδςνορ Οεςζηόηηηαρ.  

Ιφγσ ηεο δχζθνιεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ε νπνία επηθξαηεί, ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη 

ππαξθηφο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηεο κεγάιεο θαζπζηέξεζεο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ απφ 
πσιήζεηο πξνο ηνλ ΔΝΞΞ. Ζ εηαηξία δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ζε θαζεκεξηλή 
βάζε κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαζψο επίζεο θαη κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο παξαθνινχζεζεο 
ησλ πξαγκαηηθψλ πιεξσκψλ. 

5. Βαζικοί – Σπημαηοοικονομικοί και Κή – Γείκηερ. 

Ξαξαηίζεληαη θαησηέξσ βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί θαη κε δείθηεο, φπσο είραλ δηακνξθσζεί 
ηελ 31/12/2014: 
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1/1 -  

31/12/2014 

Απιθμοδείκηερ κεπδοθοπίαρ 
 

Απιθμοδείκηερ πεςζηόηηηαρ 
 

Γεληθή ξεπζηφηεηα 8,77  

Άκεζε ξεπζηφηεηα 8,77  

Θεθάιαην θίλεζεο 0,65  

Ρακεηαθή ξεπζηφηεηα 8,12  

Απιθμοδείκηερ δπαζηηπιόηηηαρ 
 

Θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ππνρξεψζεσλ 8,22  

Απιθμοδείκηερ αποδοηικόηηηαρ 
 

Απφδνζε απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ (24,4%) 

Απφδνζε ηδίσλ θεθαιαίσλ (26,7%) 

Απιθμοδείκηερ κεθαλαιακήρ διάπθπυζηρ 
 

Ίδηα πξνο Μέλα θεθάιαηα 1076,1%  

Ίδηα πξνο Ππλνιηθά θεθάιαηα 91,5%  

6. Πημανηικέρ Πςναλλαγέρ με Πςνδεδεμένα Κέπη. 

Γίλεηαη πξνζπάζεηα νη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ηελ κεηξηθή εηαηξεία λα πεξηνξίδνληαη 
θαηά ην δπλαηφλ ζηα ρακειψηεξα δπλαηά επίπεδα.   

 

Αγοπέρ από ζςνδεόμενα μέπη 

 
1/1 -  

31/12/2014 

Medicon Hellas AE 3.132,01  

 
3.132,01  

 

ποσπεώζειρ ζε ζςνδεόμενα μέπη 

 
31/12/2014 

Medicon Hellas AE 3.852,37  

 
3.852,37  

 

7. Ξποοπηικέρ για ηη Σπήζη 2015  

Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, παξακέλνληαο αθνζησκέλε θαη αλαπφζπαζηε ζην έξγν ηεο, ζα 

ζπλερίζεη λα ππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ηεο Δηαηξείαο, εθηηκψληαο φηη ζα θαηαζηεί δπλαηφ, 
παξά ηηο πθεζηαθέο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, ε Δηαηξεία λα αληηκεησπίζεη επηηπρψο ηηο ζθιεξέο 
ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά. 

Πηφρνο ηεο Δηαηξείαο θαη θαηά ηε ρξήζε 2015 είλαη αθελφο ε αχμεζε ηνπ χςνπο ησλ 
πσιήζεσλ κε ηελ θαηάθηεζε κεγαιχηεξνπ κεξηδίνπ αγνξάο θαη αθεηέξνπ ε αχμεζε ηεο 

θεξδνθνξίαο. 
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Άγηνη Αλάξγπξνη 23/03/2015 

Θαη΄ εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

 

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 

& Γ/λσλ Πχκβνπινο  

Ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.Π. Ρν Κέινο ηνπ Γ.Π. 

Ηνξδάλεο Αλδξέαο 
Κπαιηδφγινπ 

Α.Γ.Ρ.: ΑΔ 011705 / 2007 

Γεψξγηνο Γεκνηζάληνο  

Α.Γ.Ρ.: ΑΘ 160173/2012 

Γεψξγηνο-Θσλζηαληίλνο 
Κπαιηδφγινπ 

 Α.Γ.Ρ. : ΑΔ 011703/2007 
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Γ. ΔΘΘΔΠΖ ΔΙΔΓΣΝ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΝ ΝΟΘΩΡΝ ΔΙΔΓΘΡΖ ΙΝΓΗΠΡΖ 

    

 

Ξπορ ηοςρ Κεηόσοςρ ηηρ Δηαιπείαρ 

«MEGALAB ΗΓΗΩΡΗΘΑ ΓΗΑΓΛΩΠΡΗΘΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ A.E.» 
 

 
Έκθεζη επί ηυν Νικονομικών Θαηαζηάζευν 

 
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «MEGALAB ΗΓΗΥΡΗΘΑ 

ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ A.E.»νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο 

ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2014 ( 23/07/2014 -31/12/2014), ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ 

εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 

εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο 

επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δςθύνη ηηρ Γιοίκηζηρ για ηιρ Νικονομικέρ Θαηαζηάζειρ 

 

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, 

φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο 

δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε 

απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Δςθύνη ηος Δλεγκηή 

 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε 

βάζε ηνλ έιεγρφ καο.  Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα 

Διέγρνπ.  Ρα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο 

θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο 

γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. 

 

Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, 

ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Νη επηιεγφκελεο 

δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ 

θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε 

είηε ζε ιάζνο.  Θαηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο 

εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο.  Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ 
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ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη 

αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια 

γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

 

 

 

 

 

Γνώμη 

 
Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε 

νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο «MEGALAB ΗΓΗΩΡΗΘΑ ΓΗΑΓΛΩΠΡΗΘΑ 

ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ A.E.» θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε 

θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα 

Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 
 
 

Αναθοπά επί Άλλυν Λομικών και Θανονιζηικών Θεμάηυν 
 

Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο 

ησλ Γηαρεηξηζηψλ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ 

απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. 

 

 

 
 

     
          VNT AUDITING S.A.          

         Νξθσηνί Διεγθηέο Ινγηζηέο- 

          Πχκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ Α.Δ. 

          Ιεσθ. Κεζνγείσλ 396, 

          Αγία Ξαξαζθεπή, 15341 Αζήλα  

          Α.Κ./ΠΝΔΙ: 174 

 
Αζήλα, 27 Καξηίνπ 2015 

Ν Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο 

 

 

Γηψξγνο Η. Βαξζαιίηεο 

ΑΚ ΠΝΔΙ: 10251 
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Γ. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ 

 

 

Έδρα εηαιρίας: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 11 & ΚΩΝ/ΝΟΤ ΔΤΣΑΘΙΟΤ 1 

135 61 - ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ, ΔΛΛΑΓΑ 
  
Φορολογικά ηοιχεία: Α.Φ.Μ. 800594820 – Γ.Ο.Τ. ΦΑΔ ΑΘΗΝΩΝ 
  
Αριθμός Γ.Δ.ΜΗ 131292501000 
  
Δλεγκηική εηαιρία: BAKER TILLY GREECE VNT S.A. 

Ι. Κεζνγείσλ 396  

153 41 Αγία Ξαξαζθεπή, Αζήλα 

Δλλάδα 
 

 
Ορκωηός ελεγκηής - 
λογιζηής: 

Γεώργιος Ι. Βαρθαλίηης  

Α.Μ./ΟΔΛ: 10251 
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Δ. ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΡΖΛ 31.12.2014 

 

 

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ 

 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ Πημ. 31.12.2014 

 
 

 
Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία   4 59.972,34 

Αυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 5 914,64 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 6 12,02 

Ινηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 7 7.710,00 

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο   0,00 

Ινηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 8 15.019,62 

Ρακηαθά δηαζέζηκα & ηζνδχλακα 9 186.411,96 

ΠΛΝΙΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ  270.040,58 

 
   

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ    

Κεηνρηθφ Θεθάιαην 10 280.000,00 

Απνηειέζκαηα εηο λενλ  -32.920,71 

Πύνολο ιδίυν κεθαλαίυν   247.079,29 

 
   

ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ    

Ξξνκεζεπηέο & ινηπέο ππνρξεψζεηο 11 22.961,29 

Πύνολο ςποσπεώζευν   22.961,29 

ΠΛΝΙΝ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ   270.040,58 
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΩΛ ΔΠΝΓΩΛ ΣΟΖΠΖΠ 

 

 
Πημ. 31.12.2014 

Θχθινο εξγαζηψλ  0,00 

Θφζηνο πσιήζεσλ  0,00 

Κικηά κέπδη  0,00 

Άιια έζνδα   0,00 

 
   

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο   12 -8.121,72 

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 12 -24.294,98 

Άιια έμνδα  12 -530,29 

Θέπδη (Εημιέρ) ππο θόπυν σπημαηοδοηικών και 
επενδςηικών αποηελεζμάηυν 

 -32.946,99 

Απνηειέζκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη επελδπηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ 

 14,26 

(Εημίερ) / Θέπδη ππο θόπυν  -32.932,73 

Κείνλ θφξνη 13 12,02 

Θέπδη (Εημιέρ)  μεηά από θόποςρ   -32.920,71 

 
   

Πςγκενηπυηικά ζςνολικά έζοδα μεηά από θόποςρ   -32.920,71 

 
   

Θέξδε (Εεκηέο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €)  0,0000 

 
   

Απνζβέζεηο  1.037,12 

Θέπδη (Εημιέρ) ππο θόπυν, σπημαηοδοηικών, επενδςηικών 

αποηελεζμάηυν και ζςνολικών αποζβέζευν 
 -31.909,87 

 
 

 
 

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ 
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ ΣΟΖΠΖΠ 

 

2ε Δλαιιαθηηθή: Έκκεζε κέζνδνο 31.12.2014 

Ιειηοςπγικέρ Γπαζηηπιόηηηερ   

Θέξδε (Εεκηέο) πξν θφξσλ (ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο) -32.932,73 

Ξιένλ / Κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:   

Απνζβέζεηο 1.037,12 

Ξξνβιέςεηο 0,00 

Απνηειέζκαηα (έζνδα) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο -44,26 

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 30,00 

Κείσζε (αχμεζε) απαηηήζεσλ -22.722,98 

Αχμεζε (κείσζε) ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ) 22.961,29 

Κείνλ:   

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -30,00 

Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη -6,64 

  Πχλνιν εηζξνψλ/(εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ( α ) -31.708,20 

Δπενδςηικέρ Γπαζηηπιόηηηερ   

Ρφθνη εηζπξαρζέληεο 44,26 

Κείνλ:   

Απφθηεζε πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ -61.924,10 

Πχλνιν εηζξνψλ/(εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο -61.879,84 

 
  

Σπημαηοδοηικέρ Γπαζηηπιόηηηερ   

Δηζξνέο/ (Δθξνέο) πξνο κεηφρνπο 280.000,00 

  Πχλνιν εηζξνψλ (εθξνψλ) ρξεκ/θψλ δξαζη/ησλ (γ) 280.000,00 

Θαζαξή αχμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζ. θαη ηζνδ. πεξηφδνπ 186.411,96 

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Κζρδθ/(Ηθμίεσ) είσ 

νζον
Σφνολο:

 

 

 

Κζρδθ/(ηθμίεσ) μετά από φόρουσ (32.920,71) (32.920,71)

υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα 0,00 (32.920,71) (32.920,71)

Αφξθςθ/(μείωςθ) κεφαλαίου 280.000,00 280.000,00 

Τπόλοιπο τθν 31/12/2014 280.000,00 (32.920,71) 247.079,29 
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(α)+(β)+(γ) 

Ραμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ σπήζηρ 0,00 

Ραμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ σπήζηρ 186.411,96 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
1. Νι ζημανηικέρ λογιζηικέρ απσέρ πος σπηζιμοποιεί η εηαιπία 

 

Ξλαίζιο καηάπηιζηρ ηυν οικονομικών καηαζηάζευν 

Νη παξνχζεο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (εθεμήο «Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο») έρνπλ 

ζπληαρζεί απφ ηελ Γηνίθεζε ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 
(ΓΞΣΑ) πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ θαη ηηο 
Γηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηε Κφληκε Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ θαη ηα νπνία έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, εθηφο 
απφ νξηζκέλα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία. Νη θπξηφηεξεο 

ινγηζηηθέο αξρέο πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ. 

Ζ ζχληαμε Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ, απαηηεί ηε δηελέξγεηα 
εθηηκήζεσλ θαη ηελ πηνζέηεζε παξαδνρψλ, νη νπνίεο δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ηα ινγηζηηθά 

ππφινηπα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, ηηο απαηηνχκελεο 
γλσζηνπνηήζεηο γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο 
ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ηα πνζά ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ 

αλαγλσξίζζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ. Ζ ρξήζε ηεο δηαζέζηκεο 
πιεξνθφξεζεο θαη ε εθαξκνγή ππνθεηκεληθήο θξίζεο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία γηα ηε 
δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ. Ρα πξαγκαηηθά κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ 

ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο, ελψ νη φπνηεο απνθιίζεηο δχλαηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε επί 
ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. Νη πεξηπηψζεηο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηε ζεκείσζε 3. 

 

1.1. Λέα λογιζηικά ππόηςπα και επμηνείερ ηηρ ΓΔΔΣΞ 

 

- ΞΟΝΡΞΑ ΘΑΗ ΓΗΔΟΚΖΛΔΗΔΠ ΚΔ ΗΠΣ ΠΡΖ ΣΟΖΠΖ 2014 
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Δηήζηεο βειηηψζεηο 2011-2013 πνπ εγθξίζεθαλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 θαη αθνξνχλ ηα 

πξφηππα IAS 40, IFRS 1, IFRS 3 θαη IFRS 13, κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 
ή κεηά ηελ 01.01.2014. Γελ είραλ επίπησζε ζηελ εηαηξεία. 
 

Ρξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΞ 36 «Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ» πνπ εγθξίζεθε ηνλ 
Κάην  ηνπ 2013 θαη αλαθέξεηαη ζε  γλσζηνπνηήζεηο γηα απνκεησκέλα κε ρξεκαηννηθνλνκηθά 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 

ηελ 01.01.2014. Γελ  είρε επίπησζε ζηελ εηαηξεία. 
 
Ρξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΞ 39 «Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία», αλαθνξηθά κε ηελ «Αλαλέσζε 

Ξαξαγψγσλ θαη ηε Ππλέρηζε ηεο Ινγηζηηθήο Αληηζηάζκηζεο» πνπ εγθξίζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 
2013 θαη είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά  ηελ 
01.01.2014.  Γελ είρε επίπησζε ζηελ εηαηξεία. 

 
«Ρξνπνπνίεζε ζην Γ.Ι.Ξ. 32 Σξεκαηνηθνλνκηθά Πηνηρεία -  Ξαξνπζίαζε»  κε ηζρχ γηα εηήζηεο 
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2014 θαη αλαθέξεηαη ζηνλ ζπκςεθηζκφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο. Γελ είρε 
επίπησζε ζηελ εηαηξεία.  

 
«Δπελδπηηθέο Νληφηεηεο (Ρξνπνπνίεζε ζηα: ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 11 θαη ΓΙΞ 27)» κε ηζρχ γηα 
εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 01.01.2014.  Γελ έρεη  εθαξκνγή  ζηνλ φκηιν θαη 

ζηελ εηαηξεία.  
«Γηεξκελεία 21 Φφξνη»,  κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 
01.01.2014 θαη αλαθέξεηαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηεο πιεξσκήο θφξσλ πνπ εκπίπηνπλ  ζην 

πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΙΞ 37, θαζψο θαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηεο ππνρξέσζεο γηα 
πιεξσκή θφξνπ φηαλ ν ρξφλνο θαη ην πνζφ ηεο πιεξσκήο είλαη βέβαηα. Γελ είρε εθαξκνγή  
ζηελ εηαηξεία.  

 
 
 

 ΛΔΑ ΞΟΝΡΞΑ ΘΑΗ ΓΗΔΟΚΖΛΔΗΔΠ ΚΔ ΗΠΣ ΓΗΑ ΔΡΖΠΗΔΠ ΞΔΟΗΝΓΝΠ ΞΝ 
ΑΟΣΗΕΝΛ ΚΔΡΑ ΡΖΛ 01.01.2014 
 

Δηήζηεο βειηηψζεηο 2010-2012 πνπ εγθξίζεθαλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 θαη αθνξνχλ ηα 
πξφηππα IAS 16, IAS 24, IAS 38, IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8 θαη IFRS 13, κε ηζρχ γηα εηήζηεο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θπξίσο ηελ ή κεηά ηελ 01.07.2014. Γελ αλακέλεηαη λα έρνπλ νπζηψδε 
επίδξαζε ζηελ εηαηξεία. 
Ρξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΞ 19 «Ξαξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» πνπ εγθξίζεθε ηνλ Λνέκβξην ηνπ 2013 

θαη αλαθέξεηαη ζε  εηζθνξέο πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ απφ εξγαδνκέλνπο ή 
ηξίηα πξφζσπα νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηελ παξνρή ππεξεζίαο. Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη ηζρχ γηα 
εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ  ηελ  ή κεηά ηελ 01.07.2014 θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη 

νπζηψδε επίδξαζε ζηελ εηαηξεία. 
Νινθιεξσκέλν ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία» πνχ εγθξίζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2014, 
κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηε ή κεηά ηελ 01.01.2018. Γελ έρεη πηνζεηεζεί 

αθφκα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ 
νπζηψδε επίδξαζε ζηελ εηαηξεία. 
 

«Ρξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΙΞ 16 θαη ΓΙΞ 38», πνπ παξέρνπλ δηεπθξηλήζεηο επί ησλ απνδεθηψλ 
κεζφδσλ απφζβεζεο κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2016. 
Γελ αλακέλεηαη λα έρνπλ εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία. 
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«Ρξνπνπνίεζε ΓΞΣΑ 11» Ινγηζηηθή γηα απνθηήζεηο Γηθαησκάησλ ζε Θνηλέο Γξαζηεξηφηεηεο κε 

ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2016. H ηξνπνπνίεζε απαηηεί 
φπσο ν απνθηψλ έλα δηθαίσκα ζε θνηλή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπληζηά επηρείξεζε φπσο 
θαζνξίδεηαη ζην ΓΞΣΑ 3, λα εθαξκφδεη φιεο ηηο πξνβιέςεηο ηνπ πξνηχπνπ. Γελ αλακέλεηαη λα 

έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία. 
 
«ΓΞΣΑ 14 Αλαβαιιφκελνη Ινγαξηαζκνί πνπ πφθεηληαη ζε Οπζκηζηηθφ Ξιαίζην» κε ηζρχ γηα 

εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2016. To πξφηππν θαζνξίδεη 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο πνπ δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο κε άιια 
πξφηππα αιιά ηα πιεξνχλ κε ην ελ ιφγσ πξφηππν θαη επηηξέπεη ηελ αλαγλψξηζή ηνπο θαηά 

ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΞΣΑ. Γελ αλακέλεηαη λα έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία. 
 
«ΓΞΣΑ 15 «Έζνδα απφ Ππκβάζεηο κε Ξειάηεο», κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ 

ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2017. Ρν πξφηππν αληηθαζηζηά ηα Ξξφηππα 11 θαη 18 θαη ηηο 
Γηεξκελείεο 13,15,18 θαη 31. Κε βάζε ην πξφηππν απηφ ε αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη 
αθνινπζψληαο 5 βαζηθά βήκαηα. Γελ αλακέλεηαη λα έρεη νπζηψδε επίδξαζε ζηελ εηαηξεία. 

 
«Γεσξγία: Ξνιπεηή Φπηά – Ρξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΙΞ 16 θαη 41», κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο 

πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2016. Γελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία. 
 
«Κέζνδνο Θαζαξήο Θέζεο ζηηο Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο – Ρξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΞ 

27»,  κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2016. Κε βάζε ηελ 
ηξνπνπνίεζε νη ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, ζηηο αηνκηθέο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ επελδπηή κπνξνχλ λα επηκεηξψληαη θαη κε ηελ κέζνδν ηεο 

θαζαξήο ζέζεο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ην ΓΙΞ 28. Γελ αλακέλεηαη λα έρεη  νπζηψδε 
επίπησζε ζηελ εηαηξεία.  
 

«Θέκαηα Γλσζηνπνηήζεσλ  - Ρξνπνπνίεζε ΓΙΞ 1», κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ 
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2016.  Γελ αλακέλεηαη λα έρεη  νπζηψδε επίπησζε ζηελ 
εηαηξεία.  

 
«Ξψιεζε ή Γηαλνκή Ξεξηνπζηαθψλ Πηνηρείσλ Κεηαμχ Δπελδπηή θαη Ππγγελνχο ή Θνηλνπξαμίαο 
ηνπ – Ρξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΞΣΑ 10 θαη ΓΙΞ 28», κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ 

ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2016.  Γελ αλακέλεηαη λα έρεη  νπζηψδε επίπησζε ζηελ εηαηξεία. 

«Δπελδπηηθέο Νληφηεηεο – Δθαξκνγή ηεο Δμαίξεζεο απφ ηελ Δλνπνίεζε – Ρξνπνπνίεζε ζηα 

ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 12 θαη ΓΙΞ 28»,  κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 
01.01.2016.  Γελ αλακέλεηαη λα έρεη  νπζηψδε επίπησζε ζηελ εηαηξεία. 

 

 

1.2.  Πςναλλαγμαηικέρ μεηαηποπέρ 

(α)  Ιειηοςπγικό νόμιζμα και νόμιζμα παποςζίαζηρ 

Ρα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο, απνηηκψληαη κε ρξήζε ηνπ 
λνκίζκαηνο θάζε εηαηξείαο (ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα). Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη 
ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο εηαηξείαο. 

 

(β)  Πςναλλαγέρ και ςπόλοιπα 
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Νη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε ηελ ρξήζε 

ησλ ηζνηηκηψλ πνπ πθίζηαληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. Θέξδε θαη δεκηέο απφ 
ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ 
πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη θαηά ηελ εκεξνκελία 

ηζνινγηζκνχ κε ηηο ππάξρνπζεο ηζνηηκίεο, θαηαρσξνχληαη ζη’ απνηειέζκαηα. Νη 
ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία 
ηνπο,εθφζνλ ππάξμνπλ, ζεσξνχληαη σο ηκήκα ηεο εχινγεο αμίαο θαη ζπλεπψο ζα 

θαηαρσξνχληαη φπνπ θαη νη δηαθνξέο ηεο εχινγεο αμίαο. 

 

1.3.  Δνζώμαηα πάγια 

Ρα ελζψκαηα πάγηα απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Ρν θφζηνο 
θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. 
Κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζσκάησλ 

παγίσλ κφλνλ αλ πηζαλνινγείηαη φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ ζηνλ φκηιν 
θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. Νη επηζθεπέο θαη νη ζπληεξήζεηο 
θαηαρσξνχληαη ζη’ απνηειέζκαηα φηαλ γίλνληαη.  

Ρα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. Νη απνζβέζεηο ησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή 
κέζνδν κέζα ζηε σθέιηκε δσή ηνπο. Αλαιπηηθά έρεη σο εμήο: 

-  Θηίξηα (ηδηφθηεηα)       40               Σξφληα 

-  Δγθ/ζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ  (θηίξηα)     10 - 20                 »   

-  Κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο                                       6,67                    » 

-  Απηνθίλεηα – Νρήκαηα                                                5 - 6,66               »     

-  Ινηπφο  εμνπιηζκφο                                                    5                          
»      

   Θαηά ηελ πψιεζε ησλ ελζσκάησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ 
ιακβάλεηαη θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζη' 
απνηειέζκαηα.  

 

1.4. Άςλα πεπιοςζιακά ζηοισεία  

Ινγηζκηθφ 

Νη άδεηεο ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Νη 
απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ 
ζηνηρείσλ απηψλ ε νπνία εθηηκάηαη ζε 5 ή 10 ρξφληα (ζπληειεζηήο απφζβεζεο 10% ή 20%) 

αλάινγα κε ην είδνο ηνπ Ινγηζκηθνχ Ξξνγξάκκαηνο. 

 

1.5. Έλεγσορ απομείυζηρ ενζώμαηυν & αϋλυν ζηοισείυν 

Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ αηέξκνλα σθέιηκε δσή θαη δελ απνζβέλνληαη 

ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο εηεζίσο. Ρα απνζβελφκελα πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο, φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε 
ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ 

εχινγεο αμίαο κεησκέλε κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ πψιεζε θφζηνο θαη αμίαο ρξήζεσο. Γηα ηελ 
εθηίκεζε ησλ δεκηψλ απνκείσζεο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εληάζζνληαη ζηηο κηθξφηεξεο 
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δπλαηέο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ. Νη δεκηέο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα 

ζη’ απνηειέζκαηα φηαλ πξνθχπηνπλ.  

 

1.6. Σπημαηοικονομικά Ξεπιοςζιακά Πηοισεία 

Γάνεια και απαιηήζειρ 

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 

Νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο ε νπνία 

ζπκπίπηεη κε ηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην 
θφζηνο κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, αθαηξνπκέλσλ ησλ δεκηψλ απνκείσζεο. Νη 
δεκηέο απνκείσζεο (απψιεηεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο) αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη 

αληηθεηκεληθή απφδεημε φηη ε εηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ 
νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Ρν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά 
κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ 

ξνψλ, πξνεμνθινπκέλσλ κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Ρν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο 
θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. 

 

1.7. Αποθέμαηα 

Ρα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη θαζαξήο 

ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Ρν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ 
θφζηνπο. Ρν θφζηνο ησλ εηνίκσλ πξντφλησλ θαη ησλ εκηηειψλ απνζεκάησλ πεξηιακβάλεη ην 
θφζηνο ησλ πιηθψλ, ην άκεζν εξγαηηθφ θφζηνο θαη αλαινγία ηνπ γεληθνχ θνηλνχ θφζηνπο 

παξαγσγήο. Θφζηνο δαλεηζκνχ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ απνζεκάησλ. Ζ 
θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο ησλ 
απνζεκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ εμφδσλ 

πψιεζεο φπνπ ζπληξέρεη θαηά πεξίπησζε.  

  

 

1.8. Ραμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα  

Ρα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά θαη ηηο 
θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο, φπσο απηά δηακνξθψλνληαη ζην θιείζηκν ηεο εθάζηνηε 

πεξηφδνπ απφ ηελ εηαηξεία. 

 

1.9. Κεηοσικό κεθάλαιο  

Νη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε 
κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ 

πξντφληνο ηεο έθδνζεο. Άκεζα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ 
απφθηεζε επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηεο επηρεηξήζεσο πνπ 
απνθηάηαη.  

Ρν θφζηνο θηήζεσο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ (εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε) εκθαλίδεηαη 
αθαηξεηηθψο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ νκίινπ,  κέρξηο φηνπ νη ίδηεο κεηνρέο πσιεζνχλ ή 
αθπξσζνχλ. Θάζε θέξδνο ή δεκηά απφ πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ θαζαξφ απφ άκεζα γηα ηελ 

ζπλαιιαγή ινηπά θφζηε θαη θφξν εηζνδήκαηνο, αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, εκθαλίδεηαη σο 
απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα. 
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1.10. Θπαηικέρ επισοπηγήζειρ 

Νη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο φηαλ ππάξρεη εχινγε 
βεβαηφηεηα φηη ε επηρνξήγεζε ζα εηζπξαρζεί θαη ε εηαηξεία ζα ζπκκνξθσζεί κε φινπο ηνπο 
πξνβιεπφκελνπο φξνπο. 

Θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ θφζηε, αλαβάιινληαη θαη θαηαρσξνχληαη ζηελ 
θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ κέζα ζε κία πεξίνδν ηέηνηα ψζηε λα ππάξρεη 
αληηζηνίρηζε κε ηα θφζηε πνπ πξννξίδνληαη λα απνδεκηψζνπλ. 

 

1.11. Γανειζμόρ 

Ρα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο αμία απμεκέλα κε ηνπο 

αλαινγνχληεο ηφθνπο θαη έμνδα πνπ αλαινγνχλ ζηελ ππφςε πεξίνδν. 

 

1.12. Αναβαλλόμενορ θόπορ ειζοδήμαηορ 

Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ 
πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο 
βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ.  

Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ 
αλακέλεηαη λα ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ηεο αλάθηεζεο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ.  

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη θαηά ηελ έθηαζε θαηά ηελ 
νπνία ζα ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο 

δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. 

 

1.13. Ξαποσέρ ζηο πποζυπικό 

(α) Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο  

Νη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο, θαηαρσξνχληαη 
σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο. 

(β)  Ξαξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία 

Νη παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία πεξηιακβάλνπλ ηφζν πξνγξάκκαηα 
θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ (θξαηηθή αζθάιηζε) φζν θαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 

(εθάπαμ παξνρέο θαηά ηελ απνρψξεζε επηβαιιφκελεο απφ ην Λ.2112/20). Ρν δνπιεπκέλν 
θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ πεξίνδν 
πνπ αθνξά.  

Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ 
παξνρψλ είλαη ε παξνχζα αμία ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή. Ζ δέζκεπζε ηεο 

θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηελ ρξήζε ηεο 
κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit method). Πχκθσλα κε 
ηε κέζνδν απηή, νη παξνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ νινθιεξσκέλε ππεξεζία θαηά ηελ 

εκεξνκελία απνηίκεζεο αληηκεησπίδνληαη μερσξηζηά απφ ηηο αλακελφκελεο παξνρέο θαηά ην 
έηνο κεηά ηελ εκεξνκελία απνηίκεζεο (κειινληηθή ππεξεζία).  

Νη πην ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο ππνζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ εκεξνκελία 

απνηίκεζεο είλαη νη εμήο: 
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Ζκεξ/ληα 
Απνηίκεζεο 

Δπηηφθην Ξξνεμφθιεζεο Ξιεζσξηζκφο Αχμεζε  Απνδνρψλ 

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

 

1.14. Ξποβλέτειρ 

Ξξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ: 

α)  ππάξρεη παξνχζα λνκηθή ή ηεθκεξψκελε δεχζκεπζε σο απνηέιεζκα παξειζφλησλ 
γεγνλφησλ, 

β)  είλαη πηζαλφλ φηη ζα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ γηα ην δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο θαη  

γ)  ε εθξνή απηή κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα. 

 

1.15. Δπισοπηγήζειρ 

Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξνχζαο πεξηφδνπ δελ εηζπξάρζεζαλ επηρνξεγήζεηο. 

 

1.16. Αναγνώπιζη εζόδυν 

Ρα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο 
ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ ηνπο αλαθηψκελνπο θφξνπο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ρα δηεηαηξηθά 
έζνδα κέζα ζηνλ φκηιν δηαγξάθνληαη πιήξσο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 

 

(α)  Έζνδα απφ ηφθνπο 

Ρα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ 
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  

(β)  Κεξίζκαηα 

Ρα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο, 
δειαδή φηαλ εγθξίλνληαη απφ ην φξγαλν πνπ είλαη θαηά λφκν αξκφδην λα ηα ρνξεγεί (Γεληθή 
Ππλέιεπζε). 

 

1.17. Κιζθώζειρ  

(α) Ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο 

Νη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη βάζεη ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ άγνληαη ζην ινγαξηαζκφ 
απνηειεζκάησλ σο έμνδα, θαηά ην ρξφλν ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ. 

(β)  Σξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο  

Νη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο αληηκεησπίδνληαη σο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο, κε ζπλέπεηα λα 
απεηθνλίδνληαη ηα κηζζσκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Νκίινπ (θαη 
λα απνζβέλνληαη), κε αληίζηνηρε αλαγλψξηζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ππνρξέσζεο πξνο ηνλ 

εθκηζζσηή ή ηνπο εθκηζζσηέο. Ρν θφζηνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο άγεηαη ζην ινγαξηαζκφ 
απνηειεζκάησλ σο έμνδν, θαηά ην ρξφλν πνπ θαζίζηαηαη δεδνπιεπκέλν. 
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1.18. Γιανομή μεπιζμάηυν 

Ζ δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο φηαλ  απηή πξνηείλεηαη θαη  εγθξίλεηαη απφ ηε Γεληθή 
Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο. Έηζη ηα κεξίζκαηα πξνο δηαλνκή ζηνπο Ηζνινγηζκνχο 

ιήμεο (31.12) θάζε έηνπο εκθαλίδνληαη ζε αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

 

1.19. Δνδεσόμενα πεπιοςζιακά ζηοισεία & ενδεσόμενερ ςποσπεώζειρ 

Γελ ππάξρνπλ ελδερφκελα πεξνπζηαθά ζηνηρεία & ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο. 

 

1.20. Ξληποθόπηζη καηά ηομέα 

Υο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κία νκάδα ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
παξέρνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη 
απνδφζεηο απφ εθείλα άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ. 

Υο γεσγξαθηθφο ηνκέαο, νξίδεηαη κία γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ νπνία παξέρνληαη πξντφληα 
θαη ππεξεζίεο θαη ε νπνία ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ άιιεο 
πεξηνρέο. 

Υο πξσηεχσλ ηχπν γηα ηελ θαηά ηνκέα πιεξνθφξεζε, ε εηαηξία έρεη επηιέμεη ηελ 
πιεξνθφξεζε θαηά επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα. 

 

2. Γιασείπιζη σπημαηοοικονομικού κινδύνος - Ξαπάγονηερ σπημαηοοικονομικού 

κινδύνος 

 

Ζ εηαηξία δελ εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο πηζησηηθφ θίλδπλν θαη 
θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Ζ δηαρείξηζε ησλ αλσηέξσ θαηαζηάζεσλ απφ ηε δηνίθεζε θαη ηα 
ηµήµαηα ηεο εηαηξίαο επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερφµελε αξλεηηθή ηνπο επίδξαζε 

ζηε ρξεµαηννηθνλνµηθή απφδνζε ηεο εηαηξίαο. 

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ δηεθπεξαηψλεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ε νπνία ιεηηνπξγεί κε 
ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. 

 

2.1. Θίνδςνορ αγοπάρ 

 

Ξιζηυηικόρ Θίνδςνορ.  

Νη παξερφκελεο απφ ηελ εηαηξία πηζηψζεηο ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο παξέρνληαη πξνο ηα 
αζθαιηζηηθά ηακεία θαη εηδηθφηεξα ηνλ ΔΝΞΞ νη πιεξσκέο ησλ νπνίσλ ελ γέλεη 

θαζπζηεξνχλ. Ρα δεκνζηνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη ε νηθνλνκηθή χθεζε ζηελ νπνία έρεη 
πεξηέιζεη ε  Διιεληθή Νηθνλνκία έρεη νδεγήζεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλφκελσλ γηα ηελ 
πγεία θνλδπιίσλ θαη ησλ ελ γέλεη επηρνξεγήζεσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ απφ ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, κε άκεζε ζπλέπεηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ξεπζηφηεηάο ηνπο. Ζ Δηαηξεία 
επηδηψθεη κε θάζε κέζν, εμψδηθν ή δηθαζηηθφ, ηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεψλ ηεο ε πιεξσκή 

ησλ νπνίσλ θαζπζηεξεί. Ζ θαζπζηεξεκέλε είζπξαμε ή ηπρφλ κε είζπξαμε ηνχησλ ελέρεη 
θίλδπλν εκθάληζεο δεκηψλ. 
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Θίνδςνορ Οεςζηόηηηαρ.  

Ιφγσ ηεο δχζθνιεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ε νπνία επηθξαηεί, ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη 
ππαξθηφο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηεο κεγάιεο θαζπζηέξεζεο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ απφ 

πσιήζεηο πξνο ηνλ ΔΝΞΞ. Ζ εηαηξία δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ζε θαζεκεξηλή 
βάζε κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαζψο επίζεο θαη κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο παξαθνινχζεζεο 

ησλ πξαγκαηηθψλ πιεξσκψλ. 

 

 

2.2. Γιασείπιζη κεθαλαίυν 

Ζ δηαρείξηζε θεθαιαίσλ απνζθνπεί ζην λα εμαζθαιίζεη ζηελ Δηαηξία ηε δπλαηφηεηα λα 
ζπλερίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, ψζηε λα παξέρεη θέξδε ζηνπο κεηφρνπο θαη νθέιε ζηνπο 

άιινπο ελδηαθεξφκελνπο, δηαηεξψληαο παξάιιεια κηα θεθαιαηνπρηθή δνκή πνπ ζα 
ειαρηζηνπνηεί ην θφζηνο θεθαιαίνπ. 

Ρα εξγαιεία ηεο δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ είλαη ε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή, ε έθδνζε ή ε 

επηζηξνθή θεθαιαίνπ θαη ε αγνξαπσιεζία ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

Βαζηθφο δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηαρείξηζε θεθαιαίσλ είλαη ν ζπληειεζηήο 

κφριεπζεο, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη σο ην θαζαξφ ρξένο δηαηξνχκελν κε ην ζπλνιηθφ θεθάιαην. 
Ρν θαζαξφ ρξένο ππνινγίδεηαη σο ν ζπλνιηθφο δαλεηζκφο (ζπκπεξηιακβάλνληαη 
βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα δάλεηα) κείνλ ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα. Ρν ζπλνιηθφ 

θεθάιαην ππνινγίδεηαη σο ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ζπλ ην θαζαξφ 
ρξένο.  

Ν ζπληειεζηήο κφριεπζεο δηακνξθψζεθε θαηά ηελ 31/12/2014 σο εμήο: 

 

 

 

 
 1/1 -  

31/12/2014 

Κείνλ: Σξεκαηηθά Γηαζέζηκα (186.411,96) 

Θαζαξφ ρξένο (186.411,96) 

Ίδηα θεθάιαηα 247.079,29  

Ππλνιηθά θεθάιαηα 60.667,33  

Ππληειεζηήο κφριεπζεο (307,3%) 

 
 
 

3. Πημανηικέρ λογιζηικέρ εκηιμήζειρ και κπίζειρ ηηρ διοικήζευρ 

 

Ζ ζχληαμε Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ, απαηηεί ηε δηελέξγεηα 
εθηηκήζεσλ θαη ηελ πηνζέηεζε παξαδνρψλ, νη νπνίεο δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ηα ινγηζηηθά 
ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο 
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γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ Νηθνλνκηθψλ 

Θαηαζηάζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ηα πνζά ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαγλσξίζζεθαλ θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο ρξήζεσο. Ζ ρξήζε ηεο δηαζέζηκεο πιεξνθφξεζεο θαη ε εθαξκνγή 
ππνθεηκεληθήο θξίζεο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία γηα ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ. Ρα 

πξαγκαηηθά κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο, 
ελψ νη φπνηεο απνθιίζεηο δχλαληαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε επί ησλ Νηθνλνκηθψλ 
Θαηαζηάζεσλ. 

 

 

3.1.  Πημανηικέρ λογιζηικέρ εκηιμήζειρ και παπαδοσέρ 

Ζ εηαηξεία πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ 
γεγνλφησλ. Γελ ππάξρνπλ θαηά ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ 
ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο. Νη εθηηκήζεηο θαη 
νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη ηηο 
πξνζδνθίεο γηα ηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 

 

4. Ηδιοσπηζιμοποιούμενα ενζώμαηα πάγια ζηοισεία 

 

 
          
 

5. Αςλα Ξεπιοςζιακά Πηοισεία  

 

Κτίρια & 

εγκαταςτάςεισ

Ζπιπλα & 

λ/εξοπλιςμόσ
φνολο:

Κόςτοσ κτιςθσ

ωρ/νεσ αποςβζςεισ

 

 

Κόςτοσ κτιςθσ

Αγορζσ 41.169,00 19.813,11 60.982,11 

Υπόλοιπο τθν 31/12/2014 41.169,00 19.813,11 60.982,11 

ωρ/νεσ αποςβζςεισ

Αποςβζςεισ περιόδου (306,10) (703,67) (1.009,77)

Υπόλοιπο τθν 31/12/2014 (306,10) (703,67) (1.009,77)

 

Αναπόςβεςτο 31/12/2014 40.862,90 19.109,44 59.972,34 
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6. Αναβαλλόμενορ θόπορ ειζοδήμαηορ 

 

 
 
 
 

 
 
 

7. Ιοιπά μη κςκλοθοπούνηα πεπιοςζιακά ζηοισεία 

 

 
31/12/2014 

Θαηαβιεζείζεο εγγπήζεηο 7.710,00  

 
7.710,00  

 

 
8. Ιοιπέρ βπασςππόθεζμερ απαιηήζειρ 

 

 
31/12/2014 

Απαηηήζεηο απφ ην δεκφζην 14.111,00  

Σξεψζηεο δηάθνξνη 908,62  

 
15.019,62  

 

 

Λογιςμικό φνολο:

Κόςτοσ κτιςθσ

ωρ/νεσ αποςβζςεισ

 

 

Κόςτοσ κτιςθσ

Αγορζσ 941,99 941,99 

Υπόλοιπο τθν 31/12/2014 941,99 941,99 

ωρ/νεσ αποςβζςεισ

Αποςβζςεισ περιόδου (27,35) (27,35)

Υπόλοιπο τθν 31/12/2014 (27,35) (27,35)

 

Αναπόςβεςτο 31/12/2014 914,64 914,64 

ΑΦ από πάγια Σφνολο:

 

 

 

Αναγνϊριςθ ςτο αποτζλεςμα 12,02 12,02 

Τπόλοιπο τθν 31/12/2014 12,02 12,02 
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9. Ραμιακά διαθέζιμα και ηαμιακά ιζοδύναμα 

 

 
31/12/2014 

Κεηξεηά ζηα ηακεία 1.607,52  

Θαηαζέζεηο φςεσο & πξνζεζκίαο 184.804,44  

 
186.411,96  

 
 
10. Κεηοσικό  κεθάλαιο 

 
 31/12/2014 
Αξηζκφο κεηνρψλ 280.000 
Θνηλέο κεηνρέο 280.000 
Δθδνζέλ θεθάιαην 280.000,00 

Πχλνιν 280.000,00 

 
Ρν ζχλνιν ησλ εθδνζέλησλ θνηλψλ αλσλχκσλ κεηνρψλ είλαη 280.000 κεηνρέο, κε νλνκαζηηθή 

αμία Δπξψ 1,00 αλά κεηνρή. Όιεο νη εθδνζείζεο κεηνρέο έρνπλ εμνθιεζεί πιήξσο. 
 
11. Ξπομηθεςηέρ και λοιπέρ ςποσπεώζειρ 

 

 
31/12/2014 

Ξξνκεζεπηέο 21.967,23  

 
21.967,23  

 

 
31/12/2014 

Ξαξαθξαηoχκελνη θφξνη 92,68  

Ινηπνί θφξνη & ηέιε 901,38  

 
994,06  

 
Γηα ηε ρξήζε 2014 ε εηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ 

Ινγηζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξαγξ. 5 Λ. 2238/1994. Ν 
έιεγρνο απηφο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα 
ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2014. (Αλ κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 
εθηηκνχκε φηη απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο) 
 

 
 
 

 
12. Ανάλςζη αποηελεζμάηυν 

 
 

Γαπάνερ διοίκηζηρ 
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1/1 -  

31/12/2014 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 1.319,00  

Ξαξνρέο ηξίησλ 3.078,53  

Φφξνη & ηέιε 963,78  

Γηάθνξα έμνδα 2.185,69  

Απνζβέζεηο 574,72  

 
8.121,72  

 
 

Γαπάνερ διάθεζηρ 

 
1/1 -  

31/12/2014 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 1.711,68  

Ξαξνρέο ηξίησλ 14.398,10  

Φφξνη & ηέιε 4.323,11  

Γηάθνξα έμνδα 3.399,69  

Απνζβέζεηο 462,40  

 
24.294,98  

 
 

Άλλα έξοδα 
 

 
1/1 -  

31/12/2014 

Φνξνινγηθά πξφζηηκα & πξνζαπμήζεηο 530,29  

 
530,29  

 

Σπημαηοοικονομικά έζοδα 

 
1/1 -  

31/12/2014 

Ρφθνη πηζησηηθνί 44,26  

 
44,26  

 

Σπημαηοοικονομικά έξοδα 
 

 
1/1 -  

31/12/2014 

Ρξαπεδηθέο πξνκήζεηεο 30,00  

 
30,00  
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13. Φόπορ ειζοδήμαηορ 

 

Φόπορ ειζοδήμαηορ: Ανάλςζη 

 
1/1 -  

31/12/2014 

Αλαβαιιφκελνη θφξνη (12,02) 

 
(12,02) 

 
 

Πςμθυνία θόπυν 
 

 
1/1 -  

31/12/2014 

Θέξδε/(δεκίεο) πξν θφξσλ (32.932,73) 

Ρξέρσλ θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 26%  

Φφξνο πνπ αλαινγεί (8.562,51) 

Δπίδξαζε κε αλαζηξέςηκσλ δηαθνξψλ 137,88  

Αλαβαι/λνη θφξνη πνπ δε ινγίζηεθαλ/δηεγξάθεζαλ 8.412,61  

 
(12,02) 

 
 
 

14. Απιθμόρ Απαζσολούμενος Ξποζυπικού 

Ν κέζνο φξνο ηνπ απαζρνινπκέλνπ  πξνζσπηθνχ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο 

αλέξρεηαη ζε 2 άηνκα. 

 

 

 

15. θιζηάμενα εμππάγμαηα βάπη 

Γελ ππάξρνπλ. 

 
 

 
 
16. Δπίδικερ ή ςπό διαιηηζία διαθοπέρ 

 

Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία, θαζψο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ 
νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή 

ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο. 
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17. Γεγονόηα μεηά ηην ημεπομηνία ηος Ηζολογιζμού 

Ξέξα ησλ ήδε κλεκνλεπζέλησλ γεγνλφησλ, δελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ηεο 31εο 

Γεθεκβξίνπ 2014 γεγνλφηα, πνπ λα αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία, ζηα νπνία επηβάιιεηαη αλαθνξά 
απφ ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο. 

 

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 

& Γ/λσλ Πχκβνπινο  
Ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.Π. Ρν Κέινο ηνπ Γ.Π. 

   

   

Ηνξδάλεο Αλδξέαο 
Κπαιηδφγινπ 

Α.Γ.Ρ.: ΑΔ 011705 / 2007 

Γεψξγηνο Γεκνηζάληνο  

Α.Γ.Ρ.: ΑΘ 160173/2012 

Γεψξγηνο-Θσλζηαληίλνο 
Κπαιηδφγινπ 

 Α.Γ.Ρ. : ΑΔ 011703/2007 
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ΠΡ.  ΠΡΝΗΣΔΗΑ & ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΡΖΛ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014 
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“ MEGALAB ΙΔΙΩΣΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΕΡΓΑΣΘΡΙΑ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ” 
Aρ. Γ.Ε.ΜΘ 131292501000 

Α.Φ.Μ. 800594820 – Δ.Ο.Τ. Φ.Α.Ε ΑΘΘΝΩΝ 
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ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ Πύνθεζη Γιοικηηικού Πςμβοςλίος:

Αξκφδηα πεξεζία Γ.Δ.ΚΖ Ξξφεδξνο & Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο Ηνξδάλεο - Αλδξέαο Κπαιηδφγινπ

Γηεχζπλζε δηαδηθηχνπ εηαηξείαο: www.megalab.info/reports/anargiroiΑληηπξφεδξνο Γεψξγηνο Γεκνηζάληνο

Ζκεξνκελία έγθξηζεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ην Γ.Π. 23-Καξ-2015 Δθηειεζηηθφ κέινο Γεψξγηνο Θσλ/λνο Κπαιηδφγινπ

Λφκηκνο Διεγθηήο : Βαξζαιίηεο Γεψξγηνο Δθηειεζηηθφ κέινο Καξία Γεκνηζάληνπ

Διεγθηηθή εηαηξεία : BAKER TILLY GREECE VNT SA Δθηειεζηηθφ κέινο

Ρχπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηψλ : Κε ζχκθσλε γλψκε 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ 31.12.2014 31.12.2014

Θχθινο εξγαζηψλ 0,00

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία  59.972,34 Θφζηνο πσιήζεσλ 0,00

Αυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 914,64 Κικηά κέπδη 0,00

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 12,02 Άιια έζνδα 0,00

Ινηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 7.710,00

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 0,00 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο  -8.121,72

Ινηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 15.019,62 Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο -24.294,98

Ρακηαθά δηαζέζηκα & ηζνδχλακα 186.411,96 Άιια έμνδα -530,29

ΠΛΝΙΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ 270.040,58
Εημιέρ ππο θόπυν σπημαηοδοηικών και επενδςηικών 

αποηελεζμάηυν
-32.946,99

Απνηειέζκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη επελδπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ
14,26

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ Εημίερ ππο θόπυν -32.932,73

Κεηνρηθφ Θεθάιαην 280.000,00 Κείνλ θφξνη 12,02

Απνηειέζκαηα εηο λενλ -32.920,71 Εημιέρ  μεηά από θόποςρ -32.920,71

Πύνολο ιδίυν κεθαλαίυν 247.079,29

Πςγκενηπυηικά ζςνολικά έζοδα μεηά από θόποςρ -32.920,71

ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ

Ξξνκεζεπηέο & ινηπέο ππνρξεψζεηο 22.961,29 Εεκηέο  κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €) -0,1176

Πύνολο ςποσπεώζευν 22.961,29

ΠΛΝΙΝ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ 270.040,58 Απνζβέζεηο 1.037,12

Εημιέρ ππο θόπυν, σπημαηοδοηικών, επενδςηικών 

αποηελεζμάηυν και ζςνολικών αποζβέζευν
-31.909,87

31.12.2014 2ε Δλαιιαθηηθή: Έκκεζε κέζνδνο 31.12.2014

Πχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο πεξηφδνπ 23/07/2014 80.000,00 Ιειηοςπγικέρ Γπαζηηπιόηηηερ

Αχμεζε θεθαιαίνπ 200.000,00 Εεκηέο πξν θφξσλ (ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο) -32.932,73

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα (έμνδα) κεηά απφ θφξνπο (ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο) -32.920,71 Ξιένλ / Κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

0,00 Απνζβέζεηο 1.037,12

Πχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο πεξηφδνπ 31.12.2014 247.079,29 Ξξνβιέςεηο 0,00

Απνηειέζκαηα (έζνδα) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο -44,26

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 30,00

Κείσζε (αχμεζε) απαηηήζεσλ -22.722,98

Αχμεζε (κείσζε) ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ) 22.961,29

Ξπόζθεηα ζηοισεία και πληποθοπίερ: Κείνλ:

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -30,00

Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη -6,64

  Πχλνιν εηζξνψλ/(εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ( α ) -31.708,20

Δπενδςηικέρ Γπαζηηπιόηηηερ

4) Ρα θαησηέξσ ζηνηρεία αθνξνχλ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΙΞ 24: Ρφθνη εηζπξαρζέληεο 44,26

Κείνλ:

Έζνδα Απφθηεζε πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ -61.924,10

Έμνδα 3.132,01 Πχλνιν εηζξνψλ/(εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο -61.879,84

Απαηηήζεηο 0,00

πνρξεψζεηο 3.852,37 Σπημαηοδοηικέρ Γπαζηηπιόηηηερ

Δηζξνέο/ (Δθξνέο) πξνο κεηφρνπο 280.000,00

  Πχλνιν εηζξνψλ (εθξνψλ) ρξεκ/θψλ δξαζη/ησλ (γ) 280.000,00

Θαζαξή αχμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζ. θαη ηζνδ. ρξήζεο 

(α)+(β)+(γ)
186.411,96

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεο 0,00

Ραμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ σπήζηρ 186.411,96

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π. & ΓΗΔΘΛΩΛ ΠΚΒΝΙΝΠ Ν ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΠ ΓΗΔΘΛΡΖΠ

ΗΝΟΓΑΛΖΠ- ΑΛΓΟΔΑΠ ΚΞΑΙΡΕΝΓΙΝ ΘΟΗΓΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ

Α.Γ.Ρ.  ΑΔ  011705 Α.Γ.Ρ.  Σ 208262

Α.Κ. 44601   Α ΡΑΜΖ 0011658

"MEGALAB ΗΓΗΩΡΗΘΑ ΓΗΑΓΛΩΠΡΗΘΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ A.E."

ΑΟ. ΓΔΚΖ: 131292501000
ΖΟΩΩΛ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ 11 & ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝ ΔΠΡΑΘΗΝ 1  ΑΓΗΝΗ ΑΛΑΟΓΟΝΗ

Πηοισεία και Ξληποθοπίερ Σπήζηρ  από 23 Ηοςλίος μέσπι 31 Γεκεμβπίος 2014

(Γημοζιεςμένα βάζει ηος Λ.2190, άπθπο 135 για επισειπήζειρ πος ζςνηάζζοςν εηήζιερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ ενοποιημένερ και μη , καηά ΓΙΞ)

Ρα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεχνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο MEGALAB A.E. Ππληζηνχκε επνκέλσο 

ζηνλ αλαγλψζηε πξηλ πξνβεί ζε νπνηνπδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηνλ εθδφηε, λα αλαηξέμεη ζηε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ ηνπ εθδφηε, φπνπ αλαξηψληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ε 

έθζεζε επηζθφπεζεο ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή φπνηε απηή απαηηείηαη.

ΓΖΚΝΡΠΑΛΡΝΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ

Α.Γ.Ρ. ΑΘ 160173

έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ Νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο.

3] Ρν απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ αλέξρεηαη ζε: 2 άηνκα.

           Αγ. Ανάπγςποι, 23 Καπηίος 2015

Ν ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ Γ.Π.

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ ποζά εκθπαζμένα ζε € ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΠΛΝΙΗΘΩΛ ΔΠΝΓΩΛ ποζά εκθπαζμένα ζε €

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ποζά εκθπαζμένα ζε € ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ ποζά εκθπαζμένα ζε €

1] Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ελνπνηνχληαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο ηεο εηαηξείαο 

«AYTOMATOI ΑΛΑΙΡΔΠ ΘΑΗ ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΑ ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ MEDICON HELLAS A.E.» κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο.

2] Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία, θαζψο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΝΕΛΕΤΕΩΝ 
ΣΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΘΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ 

“ MEGALAB ΙΔΙΩΣΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΕΡΓΑΣΘΡΙΑ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ” 
Aρ. Γ.Ε.ΜΘ 131292501000 

Α.Φ.Μ. 800594820 – Δ.Ο.Τ. Φ.Α.Ε ΑΘΘΝΩΝ 
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Επί του Πρώτου  Θέματοσ Ημερηςίασ Διατάξεωσ 

Εγκρίκθκαν ομόφωνα θ ετιςια ζκκεςθ διαχείριςθσ (ετιςια οικονομικι ζκκεςθ), οι 

Ετιςιεσ (εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ) οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2014 

(23.07.2014 - 31.12.2014) τθσ MEGALAB ΑΕ, κακϊσ και θ ζκκεςθ του ανεξάρτθτου 

ορκωτοφ ελεγκτι λογιςτι επ’ αυτϊν. 

Αρικμόσ μετοχϊν για τισ οποίεσ δόκθκαν ζγκυρεσ ψιφοι : 280.00  

Ποςοςτό επί του μετοχικοφ κεφαλαίου:    100 %   

Ζγκυρα:        280.00  

Ψθφοφορία και ποςοςτά επί των εγκφρων:  

Τπζρ: 280.00  (100,00%),    Κατά: 0 (0,00%)  Λευκά/Αποχι: 0 (0,00%) 

  

Επί του Δεφτερου Θέματοσ Ημερηςίασ Διατάξεωσ 

«2] Απαλλαγι των μελών του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών 

από κάκε ευκφνθ αποηθμιώςεωσ για τθν διαχείριςθ των εταιρικών υποκζςεων, τθ 

ςφνταξθ και τον ζλεγχο των ετθςίων οικονομικών καταςτάςεων χριςθσ 1.1.2014 – 

31.12.2014, κατ’ άρκρο 35 κ.ν. 2190/1920.» 

Εγκρίκθκε ομόφωνα θ απαλλαγι όλων των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου από 

κάκε ευκφνθ αποηθμιϊςεωσ για τθν υπόλογο χριςθ περί τθ διαχείριςθ των 

εταιρικϊν υποκζςεων και τθ ςφνταξθ των ετθςίων οικονομικϊν καταςτάςεωνκακϊσ 

και του Ορκωτοφ Ελεγκτοφ – Λογιςτοφ κ. Γιϊργοσ Ι. Βαρκαλίτθσ ΑΜ ΟΕΛ: 10251, 

μζλοσ τθσ ελεγκτικισ εταιρείασ Baker Tilly Greece -  VNT AUDITING S.A.   , από κάκε 

ευκφνθ αποηθμιϊςεωσ για τον ζλεγχο  των ετθςίων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ 

εταιρικισ χριςθσ 1.1.2014 – 31.12.2014. 

 

Αρικμόσ μετοχϊν για τισ οποίεσ δόκθκαν ζγκυρεσ ψιφοι : 280.00  

Ποςοςτό επί του μετοχικοφ κεφαλαίου:    100 %   



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΝΕΛΕΤΕΩΝ 
ΣΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΘΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ 

“ MEGALAB ΙΔΙΩΣΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΕΡΓΑΣΘΡΙΑ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ” 
Aρ. Γ.Ε.ΜΘ 131292501000 

Α.Φ.Μ. 800594820 – Δ.Ο.Τ. Φ.Α.Ε ΑΘΘΝΩΝ 
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Ζγκυρα:        280.00  

Ψθφοφορία και ποςοςτά επί των εγκφρων:  

Τπζρ: 280.00  (100,00%),    Κατά: 0 (0,00%)  Λευκά/Αποχι: 0 (0,00%) 

 

Επί του Σρίτου Θζματοσ Θμερθςίασ Διατάξεωσ 

«3] Ζγκριςθ των καταβλθκζντων - κατά τθν χριςθ 2014 - προσ τα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου αμοιβών και αποηθμιώςεων. Ζγκριςθ ςυμβάςεων και 

κακοριςμόσ αμοιβών και αποηθμιώςεων καταβλθκθςομζνων κατά τθ χριςθ 2015 

προσ τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τθσ Επιτροπισ Ελζγχου ςφμφωνα με 

το άρκρο 23α, παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 και παροχι εξουςιοδοτιςεων.» 

 

O Πρόεδροσ ενθμερϊνει ότι δεν δόκθςαν αμοιβζσ, ωσ εκ τοφτου δεν τίκεται κζμα 

ζγκριςθσ καταβλθκζντων αμοιβϊν. 

Επιπλζον προτείνει να μθ δοκοφν αμοιβζσ και το ζτοσ 2015. Επιςθμαίνε δε πωσ 

ςφμφωνα με το άρκρο 34 του Καταςτατικοφ τθσ εταιρείασ ςε περίπτωςθ που 

υπάρξουν κακαρά κζρδθ για τθν εταιρεία, αυτά κα διατεκοφν  για το 

ςχθματιςμό του τακτικοφ αποκεματικοφ, όπωσ ορίηει το άρκρο 72 παρ.1 

του Ν.2725/1999. Για το ςκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιςτον το δζκα 

τοισ εκατό (10%) των κακαρϊν κερδϊν. Θ υποχρζωςθ για τθ δθμιουργία 

αυτοφ του αποκεματικοφ υφίςταται ανεξάρτθτα του  φψουσ του 

αποκεματικοφ ςε ςχζςθ με το κεφάλαιο τθσ εταιρείασ  

 

Θ Γενικι υνζλευςθ μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ, αποφαςίηει με ψιφουσ 

280.000 υπζρ, 0 κατά και ψιφουσ 0 Λευκά/Αποχι, ιτοι με ποςοςτό 100 % και 

αποφαςίηει να μθ δοκοφν αμοιβζσ και το ζτοσ 2015. 

 

 



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΝΕΛΕΤΕΩΝ 
ΣΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΘΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ 

“ MEGALAB ΙΔΙΩΣΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΕΡΓΑΣΘΡΙΑ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ” 
Aρ. Γ.Ε.ΜΘ 131292501000 

Α.Φ.Μ. 800594820 – Δ.Ο.Τ. Φ.Α.Ε ΑΘΘΝΩΝ 
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Επί του Τέταρτου Θέματοσ Ημερηςίασ Διατάξεωσ 

«4]  Εκλογι τακτικών ελεγκτών – ορκωτών λογιςτών για τον Τακτικό Ζλεγχο των 

Οικονομικών Καταςτάςεων (Εταιρικών και ενοποιθμζνων) τθσ MEGALAB A.E., 

ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Πλθροφόρθςθσ, τθσ 

διαχειριςτικισ περιόδου 1.1.2015 - 31.12.2015 και κακοριςμόσ τθσ αμοιβισ αυτισ.» 

 

Σο Διοικθτικό υμβοφλιο προτείνει, προσ τθ Γενικι υνζλευςθ των μετόχων να 

εκλζξει για τον ζλεγχο των ετθςίων και περιοδικϊν οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ 

χριςεωσ 1.1.2015 ζωσ 31.12.2015, τθν ελεγκτικι εταιρεία “ τθν  ανϊνυμθ ελεγκτικι 

εταιρεία ‘’VNT Ορκωτοί Ελεγκτζσ Λογιςτζσ φμβουλοι Επιχειριςεων Α.Ε.’’ με 

διακριτικό τίτλο ‘’Baker Tilly Greece VNT S.A’’  (Ορκωτοί Ελεγκτζσ Λογιςτζσ -   

φμβουλοι Επιχειριςεων Α.Ε., (Α.Μ./ΟΕΛ:  148) και τον ορκωτό ελεγκτι (α) κο. 

Γεϊργιο  Βαρκαλίτθ του Ιωάννθ, Α.Μ. .Ο.Ε.Λ. 10251, κάτοχο του ΑΔΣ με αρικμό   

ΑΗ 120150, ωσ τακτικό ορκωτό ελεγκτι και  (β) Σολιόπουλο Ιωάννθ του Γεωργίου, 

Α.Μ. .Ο.Ε.Λ. 12381, κάτοχο του ΑΔΣ με αρικμό  ΑΚ 107845, ωσ αναπλθρωματικό 

ορκωτό ελεγκτι, κακϊσ και να εγκρίνει τισ καταβλθκθςόμενεσ ςε αυτοφσ αμοιβζσ, 

ςφμφωνα με τουσ επίςθμουσ πίνακεσ του Εποπτικοφ υμβουλίου του ϊματοσ 

Ορκωτϊν Ελεγκτϊν, για τον ζλεγχο τθσ τρζχουςασ χριςεωσ, αμοιβζσ οι οποίεσ κα 

βαρφνουν τα ζξοδα χριςεωσ τθσ Εταιρείασ. 

 

Θ Γενικι υνζλευςθ μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ, αποφαςίηει με ψιφουσ 

280.000 υπζρ, 0 κατά και ψιφουσ 0 Λευκά/Αποχι, ιτοι με ποςοςτό 100 % και 

εκλζγει για τον ζλεγχο των ετθςίων και περιοδικϊν οικονομικϊν καταςτάςεων  

τθσ χριςεωσ 1.1.2015 ζωσ 31.12.2015, τθν τθν ελεγκτικι εταιρεία “ τθν  ανϊνυμθ 

ελεγκτικι εταιρεία ’VNT Ορκωτοί Ελεγκτζσ Λογιςτζσ φμβουλοι Επιχειριςεων 

Α.Ε.’’ με διακριτικό τίτλο ‘’Baker Tilly Greece VNT S.A’’  (Ορκωτοί Ελεγκτζσ 

Λογιςτζσ -   φμβουλοι Επιχειριςεων Α.Ε., (Α.Μ./ΟΕΛ:  148) και (α) τον ορκωτό 

ελεγκτι κο. Γεϊργιο  Βαρκαλίτθ του Ιωάννθ, Α.Μ. .Ο.Ε.Λ. 10251, κάτοχο του ΑΔΣ 

με αρικμό   ΑΗ 120150, ωσ τακτικό ορκωτό ελεγκτι και  (β) Σολιόπουλο Ιωάννθ 
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του Γεωργίου, Α.Μ. .Ο.Ε.Λ. 12381, κάτοχο του ΑΔΣ με αρικμό  ΑΚ 107845, ωσ 

αναπλθρωματικό ορκωτό ελεγκτι. 

 

Θζμα Πζμπτο Θμερθςίασ Διατάξεωσ. 

 «5] Παροχι άδειασ, κατ’ άρκρο 23 του κ.ν. 2190/1920, ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου να μετζχουν ςτθ διοίκθςθ των ςυνδεδεμζνων (κατά τθν ζννοια του 

άρκρου 42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920) ι και άλλων εταιρειών.» 

Σο Διοικθτικό υμβοφλιο προτείνει, ενόψει του ότι μζλθ τθσ διοίκθςθσ τθσ 

Εταιρείασ, ζχουν οριςκεί διοικθτζσ, διαχειριςτζσ, διευκυντζσ ι μζλθ διοικθτικϊν 

ςυμβουλίων άλλων, ςυνδεδεμζνων και μθ, εταιρείϊν,  θ Γενικι υνζλευςθ να 

παράςχει τθν άδεια τθσ ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Εταιρείασ να 

ςυμμετζχουν ςτθ διοίκθςθ και άλλων ςυνδεδεμζνων (κατά τθν ζννοια του άρκρου 

42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920) ι και μθ εταιρειϊν, αδιαφόρωσ του ςκοποφ των οποίων 

επιδιϊκουν.  

Θ Γενικι υνζλευςθ μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ, αποφαςίηει με ψιφουσ 

280.000 υπζρ, 0 κατά και ψιφουσ 0 Λευκά/Αποχι, ιτοι με ποςοςτό 100 %  και 

παρζχει τθν άδειά τθσ προσ όλα τα μζλθ του νζου διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ 

Εταιρείασ, όπωσ ςυμμετζχουν ςτθ διοίκθςθ  (υπό οποιαδιποτε ιδιότθτα, αυτι 

του διευκυντι, διοικθτι, διαχειριςτι ι και μζλουσ διοικθτικϊν ςυμβουλίων) και 

άλλων ςυνδεδεμζνων (κατά τθν ζννοια του άρκρου 42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920) 

και μθ ςυνδεδεμζνων εταιρειϊν, αδιαφόρωσ του ςκοποφ των οποίων 

επιδιϊκουν.  

 

Θζμα 6ο Θμερθςίασ Διατάξεωσ. 

«6]  Οριςμόσ μελών Επιτροπισ Ελζγχου (άρκρου 37 του ν. 3693/2008).» 

O Πρόεδροσ ενθμερϊνει ότι δεν τίκεται κζμα οριςμοφ μελϊν Επιτροπισ Ελζγχου 

ςφμφωνα με το άρκρο 37 του ν. 3693/2008 . 
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Θ Γενικι υνζλευςθ μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ, αποφαςίηει με ψιφουσ 

280.000 υπζρ, 0 κατά και ψιφουσ 0 Λευκά/Αποχι, ιτοι με ποςοςτό 100 % και 

αποφαςίηει να μθν οριςκοφν μζλθ Επιτροπισ Ελζγχου ςφμφωνα με το άρκρο 37 

του ν. 3693/2008 . 

 

Θζμα Ζβδομο Θμερθςίασ Διατάξεωσ. 

«7]  Διάφορα κζματα και ανακοινώςεισ.» 

Ο Πρόεδροσ ενθμερϊνει τθ Γενικι υνζλευςθ για τθν πορεία των εργαςιϊν τθσ 

εταιρείασ και τθν ίδρυςθ υποκαταςτθμάτων ςτα Πατιςια και ςτθν Κθφιςιά 

Κατόπιν των ανωτζρω και μθ υπάρχοντοσ άλλου προσ ςυηιτθςθ κζματοσ, ο 

Πρόεδροσ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ, αφοφ ευχαρίςτθςε και πάλι τουσ κ.κ. μετόχουσ 

για τθν παρουςία τουσ ςτθ υνζλευςθ, κθρφςςει τθ λιξθ των εργαςιϊν τθσ Ετιςιασ 

Σακτικισ Γενικισ υνελεφςεωσ των μετόχων τθσ Εταιρείασ, τθσ 26θσ/6/2015 

αυκθμερόν και ϊρα 12:00 το μεςθμζρι, προσ πιςτοποίθςθ δε των ανωτζρω 

ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το 

Γραμματζα τθσ υνελεφςεωσ όπωσ ακολουκεί:  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ     Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ - ΨΘΦΟΛΕΚΣΘ 

 

 

 

 

ΙΟΡΔΑΝΘ ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΑΛΣΗΟΓΛΟΤ   ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΘΜΟΣΑΝΣΟ 

 

 

 


