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Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων από το ∆.Σ. 23-Μαρ-2016 Εκτελεστικό µέλος Μαρία  ∆ηµοτσάντου

Νόµιµος Ελεγκτής : Βαρθαλίτης Γεώργιος Εκτελεστικό µέλος Ιορδάνης - Ανδρέας Μπαλτζόγλου

Ελεγκτική εταιρεία : ECOVIS VNT Auditing sa

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύµφωνη γνώµη - Έµφαση θέµατος

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Κύκλος εργασιών 187.622,40 54.725,19

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία  98.925,72 109.743,44 Κόστος πωλήσεων -64.163,80 -60.441,97

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 1.269,33 1.745,34 Μικτά κέρδη 123.458,60 -5.716,78

Αναβαλλόµενες φορολογικές  απαιτήσεις 7.230,42 1.477,06 Άλλα έσοδα 204,19 0,00

Απαιτήσεις από πελάτες 82.533,96 16.002,38 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  -45.989,51 -62.662,38

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 30.052,31 27.216,70 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -87.966,71 -134.419,26

Ταµιακά διαθέσιµα & ισοδύναµα 56.321,38 24.493,65 Άλλα έξοδα -881,91 -3.455,23

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 276.333,12 180.678,57 Ζηµιές προ φόρων χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων -11.175,34 -206.253,65

Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων -47,62 -41,39

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Ζηµίες) προ φόρων -11.222,96 -206.295,04

Μετοχικό Κεφάλαιο 320.000,00 250.000,00 Μείον φόροι 3.169,34 1.058,53

Αποτελέσµατα εις νεον -214.481,32 -206.427,70 (Ζηµιές) µετά από φόρους -8.053,62 -205.236,51

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 105.518,68 43.572,30

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -8.053,62 -205.236,51

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις 170.814,44 137.106,27 (Ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) -0,0252 -1,1402

Σύνολο υποχρεώσεων 170.814,44 137.106,27

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  276.333,12 180.678,57 Αποσβέσεις 11.293,73 27.215,46

Κέρδη (Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων 
και συνολικών αποσβέσεων

118,39 -179.038,19

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 31.12.2015 31.12.2014 2η Εναλλακτική: Έµµεση µέθοδος 31.12.2015 31.12.2014

(01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα) 43.572,30 250.000,00 Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (έξοδα) µετά από φόρους (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) -8.053,62 -205.236,51 Κέρδη (Ζηµιές) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) -11.222,96 -206.295,04

Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου -1.191,19 Πλέον / Μείον προσαρµογές για:

Αύξηση /(µείωση) κεφαλαίου 70.000,00 0,00 Αποσβέσεις 11.293,73 27.215,46

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 105.518,68 43.572,30 Προβλέψεις 0,00 0,00

( 31.12.2015 και 31.12.2014  αντίστοιχα) Αποτελέσµατα (έσοδα) επενδυτικής δραστηριότητας -8,38 -0,61

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 56,00 42,00

Μείωση (αύξηση) απαιτήσεων -66.203,93 -42.326,38

Αύξηση (µείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 33.708,17 129.765,34

Μείον:

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -56,00 -42,00

1] Στην  σηµείωση  11  των Οικονοµικών καταστάσεων γίνεται αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων Καταβεβληµένοι φόροι -5.747,28 -892,70

2] ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν   Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες  ( α ) -38.180,65 -92.533,93

σηµαντική επίπτωση στην Οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και του Οµίλου. Επενδυτικές ∆ραστηριότητες

Τόκοι εισπραχθέντες 8,38 0,61

4) Τα κατωτέρω στοιχεία αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Μείον:

κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24: Απόκτηση  πάγιων περιουσιακών στοιχείων 0,00 -138.704,24

Έσοδα 0,00 Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες  (β) 8,38 -138.703,63

Έξοδα 21.421,20

Απαιτήσεις 0,00 Χρηµατοδοτικές  ∆ραστηριότητες

Υποχρεώσεις 74.274,71 Εισπράξεις απο αναληφθέντα δάνεια 0,00 0,00

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης Εξοφλήσεις δανείων 0,00 7.340,93

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 66.206,92 Εισροές/ (Εκροές) προς µετόχους 70.000,00 248.390,28

  Σύνολο εισροών (εκροών) χρηµ/κών δραστ/των (γ) 70.000,00 255.731,21

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθ. και ισοδ. περιόδου (α)+(β)+(γ) 31.827,73 24.493,65

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 24.493,65 0,00

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 56.321,38 24.493,65

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

∆ΗΜΟΤΣΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α.∆.Τ.  ΑΚ 160173

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 ΑΕ.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.

Ρόδος, 23 Μαρτίου 2016

3] Το απασχολούµενο προσωπικό στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχεται σε: 3 άτοµα και της αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης 
χρήσης σε: 4 άτοµα.

"MEGALAB ΡΟ∆ΟΥ A.E."    

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 125865320000

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 38 - ΡΟ∆ΟΣ
Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου  από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2015

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ενοποιηµένα  και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε €ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιηµένα  και µη ενοποιηµένα)  ποσά εκφρασµένα σε €

ΚΥΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιηµένα  και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε €

Α.∆.Τ.  ΑΙ 628125 Α.∆.Τ.  Χ 208262

ΤΟ ΜΕΛΟΣ  ∆.Σ.

∆ΗΜΟΤΣΑΝΤΟΥ  ΜΑΡΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιηµένα  και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε €

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


