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1 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 

Κύριοι μέτοχοι, 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43
α
 και 37, καθώς και το Καταστατικό της 

εταιρίας, σας υποβάλλουμε για την κλειόμενη χρήση από 01/01/2016 έως 31/12/2016 την ετήσια 

έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στη παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, χρηματοοικονομικές πληροφορίες της εταιρίας για τη 

χρήση 01/01-31/12/2016, σημαντικά γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στη χρήση αυτή και η επίδραση 

τους στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 

Βασικά οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα 

Οι ζημιές προ φόρων για την χρήση 2016 ανήλθαν σε 5.679€ έναντι 10.371€ τη χρήση 2015, δηλαδή 

παρουσίασαν μείωση 45 %.  

Σημαντικά γεγονότα 2016 

Στη παρούσα χρήση  ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού € 135.000 δυνάμει της από 

15.4.2015 απόφασης Γενικής Συνέλευσης με την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ στις 14/9/2016 με αρ. 

καταχώρησης 44000.0. 

Προοπτικές για το 2017 

Η εταιρία για το 2017 προσδοκά σε διατήρηση στα ίδια χαμηλά επίπεδα ή και περαιτέρω μείωση των 

λειτουργικών της δαπανών, λαμβάνοντας ταυτόχρονα μακροπρόθεσμη θέση στο μετοχικό κεφάλαιο 

της Γερολυμάτος International, προσδοκώντας στο μέλλον σε κερδοφόρα απόδοση της επένδυσης της.  

Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

Πέραν των προαναφερθέντων νέων συνεργασιών δεν υπήρξαν άλλα σημαντικά γεγονότα. 

Κρυονέρι Αττικής, 14
η
 Ιουλίου 2017 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Νικόλαος Π. Γερολυμάτος 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
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2  Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρίας «MEDEXIS Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική και Ερευνητική Εταιρεία 

Βιοτεχνολογίας». 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας «MEDEXIS Ανώνυμη Εμπορική 

Βιομηχανική και Ερευνητική Εταιρεία Βιοτεχνολογίας», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και 

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 Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων με 

βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού 

έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). 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 χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες 

βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 

ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 

εταιρίας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με 

σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρίας.  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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρίας «MEDEXIS Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική και 

Ερευνητική Εταιρεία Βιοτεχνολογίας» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 τη χρηματοοικονομική της 

επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
1) Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας έχει καταστεί μικρότερο από το μισό του μετοχικού 

κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του 

κωδ. Ν. 2190/1920. 

2) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του 

Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με 

τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής 

αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «MEDEXIS Ανώνυμη 

Εμπορική Βιομηχανική και Ερευνητική Εταιρεία Βιοτεχνολογίας»  και το περιβάλλον της, δεν έχουμε 

εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

           
 
          BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 
          Λ. Μεσογείων 449, Αγ. Παρασκευή 
          ΑΜ ΣΟΕΛ: 173 

   

Αγ. Παρασκευή, 14
η
 Ιουλίου 2017 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 

 

Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος 
ΑΜ ΣΟΕΛ: 10741 
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3   Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

  

Ση
μ

είω
σ

η
 

2016 2015 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού       
Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις 8.1 675.000,00  675.000,00  
Σύνολο Μη κυκλοφορούντος ενεργητικού   675.000,00  675.000,00  
Κυκλοφορούν ενεργητικό       
Λοιπές απαιτήσεις 8.2 132.362,99  131.623,75  
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8.3 450,07  5.771,57  
    132.813,06  137.395,32  
        

Σύνολο ενεργητικού   807.813,06  812.395,32  

        
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους       
Μετοχικό κεφάλαιο 8.4 1.901.250,00  1.766.250,00  
Ποσά προοριζόμενα για ΑΜΚ 6  0,00  135.000,00  
Λοιπά αποθεματικά       
Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον   (1.153.418,71) (1.147.739,45) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόμενων σε μετόχους 
μητρικής   747.831,29  753.510,55  

Δικαιώματα μειοψηφίας       

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   747.831,29  753.510,55  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία 8.5 0,00  0,00  
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   0,00  0,00  
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 8.6 52.461,75  51.187,75  
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις   0,00  177,00  

Πιστωτές διάφοροι   7.520,02  7.520,02  
Σύνολο βραχυπρόθεσμων   59.981,77  58.884,77  

        

Σύνολο υποχρεώσεων   59.981,77  58.884,77  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   807.813,06  812.395,32  

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων της 

31/12/2016. 
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4   Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και Συνολικού Εισοδήματος   

  

Ση
μ

είω
σ

η
 

    

  
2016 2015 

      

Κύκλος Εργασιών   0,00  0,00  

Κόστος Πωλήσεων   0,00  0,00  

Μικτά Κέρδη   0,00  0,00  

Λοιπά λειτουργικά έσοδα  8.8 0,24  2,03  

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 8.7  (5.663,20)  (7.385,20) 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 8.8 0,00   (2.950,00) 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών 
αποτελεσμάτων    (5.662,96)  (10.333,17) 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 8.9  (16,30)  (37,50) 

Κέρδη περιόδου προ φόρων    (5.679,26)  (10.370,67) 

Φόροι εισοδήματος   0,00  0,00  

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους     (5.679,26)  (10.370,67) 

    

 

Αποσβέσεις   0,00  0,00  

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών 
αποτελεσμάτων & αποσβέσεων    (5.662,96)  (10.333,17) 

 

Δεν υπάρχουν λοιπά συνολικά εισοδήματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων της 

31/12/2016. 
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5   Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

  Από :  01/ 01 έως 

  2016 2015 

Λειτουργικές δραστηριότητες     

Κέρδη / (ζημίες) περιόδου προ φόρων  (5.679,26) (10.370,67) 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 16,30  37,50  

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:     
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (739,24) (288,70) 

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών και φόρων) 1.097,00  (28.203,40) 
(Μείον):     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (16,30) (37,50) 
Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος     

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (5.321,50) (38.862,77) 

Επενδυτικές δραστηριότητες     

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων  0,00 (35.000,00) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  0,00 (35.000,00) 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  0,00 45.000,00  
Μερίσματα πληρωθέντα     

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)  0,00 45.000,00  

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) (5.321,50) (28.862,77) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 
5.771,57  34.634,34  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 450,07  5.771,57  

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων της 

31/12/2016.
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6  Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

  

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθέματικα 

Αποτελέσματα εις 
νέον 

Σύνολο 

          

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2015 1.266.150,00  590.100,00  (1.137.368,78) 718.881,22  

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/12/2015         

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου   (455.100,00)   (455.100,00) 

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/2015 500.100,00    (10.370,67) 489.729,33  

Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Περιόδου 500.100,00  (455.100,00) (10.370,67) 34.629,33  

          

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 1.766.250,00  135.000,00  (1.147.739,45) 753.510,55  

          

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2016 1.766.250,00  135.000,00  (1.147.739,45) 753.510,55  

Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 135.000,00  (135.000,00)   0,00  

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου       0,00  

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/2016     (5.679,26) (5.679,26) 

Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Περιόδου 135.000,00  (135.000,00) (5.679,26) (5.679,26) 

          

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 1.901.250,00  0,00  (1.153.418,71) 747.831,29  

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2016. 
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MEDEXIS Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική & Ερευνητική Εταιρεία Βιοτεχνολογίας 

Αρ. Μητρώου Α.Ε: 51061/04/B/02/12  Αρ. ΓΕΜΗ 004677201000 

7 Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

7.1 Γενικές πληροφορίες 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της 

«MEDEXIS Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική και Ερευνητική Εταιρεία Βιοτεχνολογίας.» -η «Εταιρία».  

Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην έρευνα στον τομέα της βιοτεχνολογίας. Η Εταιρία είναι Ανώνυμη με 

έδρα στο Κρυονέρι Αττικής, και οι μετοχές της είναι ονομαστικές και μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. 

Η διεύθυνση της έδρας της Εταιρίας είναι η εξής: 

Ασκληπιού 13 

Κρυονέρι Αττικής – 14568.  

7.2 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί από τη Διοίκηση με βάση τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) συμπεριλαμβανομένων και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(ΔΛΠ) όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και τις ερμηνείες των ΔΠΧΑ που είχαν 

εκδοθεί από τη Διεθνή Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB). 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή 

τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες 

αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και 

κρίσης της Διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σημαντικές παραδοχές από 

την Διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της Εταιρείας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται 

κατάλληλο. 

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας έχει καταστεί μικρότερο από το μισό του μετοχικού 

κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του κωδ. 

Ν. 2190/1920. Η Διοίκηση της Εταιρίας θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άρση 

εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου. 

7.3 Παρουσίαση Οικονομικών καταστάσεων 

Οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ. 

7.4 Συμμόρφωση με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας αφορούν τη χρήση από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως και την 31η 

Δεκεμβρίου 2016, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, την αρχή της συνέχισης της 

δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
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Αναφοράς (IFRS) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς 

και των ερμηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) της IASB 

και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως την 31
η
 Δεκεμβρίου 2016. 

7.5 Νέα Πρότυπα, διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων 
τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική 

από την 01/01/2016 ή μεταγενέστερα.  

 ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών». Η τροποποίηση διευκρινίζει τον 

ορισμό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης» και ορίζει διακριτά τον «όρο απόδοσης» και τον «όρο 

υπηρεσίας». 

 ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο 

τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό του χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως 

χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάσει των ορισμών του ∆ΛΠ 32 

«Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης, διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα, 

χρηματοοικονομικό και µη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης 

επιμετράτε στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσμάτων. 

 ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς». Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της 

διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τομέων. 

 ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη 

δυνατότητα της επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των 

τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη.  

 ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία». Και τα δύο πρότυπα 

τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο αντιμετωπίζονται η προ 

αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν 

μια οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της αναπροσαρμογής.  

 ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών». Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να 

συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος µία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού 

στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική εταιρία της οικονομικής οντότητας. 

 ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση): «Παροχές σε εργαζομένους»: (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015) 

Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται για εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους σε 

προγράμματα καθορισμένων παροχών και στόχος είναι η απλοποίηση του λογιστικού χειρισμού των 

εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας των εργαζομένων, για 

παράδειγμα, για τις εισφορές των εργαζομένων που υπολογίζονται σύμφωνα με ένα σταθερό 

ποσοστό του μισθού. 

 ΔΠΧΑ 14: «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Στόχος του ενδιάμεσου αυτού προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιμότητας των 

χρηματοοικονομικών αναφορών των εταιριών που έχουν ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Σε πολλές 

χώρες υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι κυβερνητικές 

αρχές ρυθμίζουν την παροχή και την τιμολόγηση των συγκεκριμένων τύπων δραστηριοτήτων 

οικονομικής οντότητας.  
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 ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις): “Εταιρίες επενδύσεων: Εφαρμογή της απαλλαγής 

από την υποχρέωση ενοποίησης” (εφαρμόζεται στις λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιριών επενδύσεων και των 

θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης.  

Αναλυτικότερα, η εξαίρεση από την παρουσίαση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ισχύει σε 

μητρική εταιρία που είναι θυγατρική μιας εταιρίας επενδύσεων ακόμα και όταν η εταιρία επενδύσεων 

επιμετρά όλες τις θυγατρικές στην εύλογη αξία αντί να τις ενοποιεί, με την προϋπόθεση ότι οι 

οικονομικές καταστάσεις που ετοιμάζει η τελευταία είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 10. 

Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι μόνο θυγατρικές, οι οποίες δεν αποτελούν οι ίδιες εταιρίες 

επενδύσεων και παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης σε μητρική εταιρία επενδύσεων, ενοποιούνται. 

Όλες οι άλλες θυγατρικές της εταιρίας επενδύσεων επιμετρούνται στην εύλογη αξία. Τέλος, οι 

τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι για μια οντότητα η οποία δεν είναι η ίδια εταιρία επενδύσεων 

αλλά έχει συμμετοχή σε συγγενή εταιρία ή κοινοπραξία η οποία είναι εταιρία επενδύσεων, ο 

επενδυτής μπορεί, κατά την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης, να διατηρήσει την 

επιμέτρηση της εύλογης αξίας που εφαρμόζεται από τη συγγενή εταιρία επενδύσεων ή κοινοπραξία 

στις συμμετοχές της σε θυγατρικές. 

 ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση): «Από κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς (σύμφωνα 

με το ΔΠΧΑ 3) όταν αποκτά συμμετοχή σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία  αποτελεί µία 

«επιχείρηση».  

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το ΣΔΛΠ προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1. Οι τροποποιήσεις 

αφορούν τη σημαντικότητα, τη σειρά των σημειώσεων, τα υποσύνολα και το διαχωρισμό, τις 

λογιστικές πολιτικές και την παρουσίαση των στοιχείων των λοιπών συνολικών εισοδημάτων που 

προκύπτουν από τις επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και 

στοχεύουν στην επίλυση θεμάτων που αφορούν στις υφιστάμενες απαιτήσεις παρουσίασης και 

γνωστοποίησης και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις οικονομικές οντότητες κατά 

την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων. 

 ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις): «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης» 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες 

για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα 

έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών που 

ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο.  

 ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση): «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Η τροποποίηση αυτή επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής 

θέσης προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς 

στις ατομικές τους οικονομικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισμό των ατομικών 

οικονομικών καταστάσεων.  
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Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που                                                                                                                                                                                     

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ.  

 ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση και 

διακοπείσες δραστηριότητες». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή 

ομάδα στοιχείων) αναταξινοµείται από «διακρατούµενο προς πώληση» σε «διακρατούµενο προς 

διανομή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανομή και δεν 

πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή.  

 ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις». Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες 

οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι όροι μίας συμφωνίας για 

εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί, 

συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που 

απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτείται για όλες τις 

ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ΔΛΠ 34. 

 ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το 

επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού μετά την έξοδο από την 

υπηρεσία, το σημαντικό είναι το νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα 

στην οποία αυτές προκύπτουν. 

 ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά». Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του 

«πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική 

αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. 

 

Νέα Πρότυπα, διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία θα 

τεθούν σε ισχύ σε μεταγενέστερες περιόδους  

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία δεν είναι 

υποχρεωτικά για τη λογιστική περίοδο που ξεκίνησε κατά τη 1η Ιανουαρίου 2016. Δεν έχουν υιοθετηθεί 

νωρίτερα και ο Όμιλος μελετά την τυχόν επίδρασή τους στις οικονομικές τους καταστάσεις. 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 (εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018) 

Η τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9 (2014) αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και 

επιμέτρηση» που αφορά στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο 

αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών 

ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Επιπλέον, αν μια χρηματοοικονομική υποχρέωση έχει ταξινομηθεί 

(σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9) στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, κάθε αλλαγή στην εύλογη αξία της 

εν λόγω χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που αποδίδεται σε μεταβολές της πιστωτικού κινδύνου της 

οικονομικής οντότητας τυπικά θα καταγραφεί στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα αντί των αποτελεσμάτων. 

Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει επίσης µία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και 

αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39.  

Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές της 

καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια µε Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014 και περιλαμβάνει πιο επιτακτικές και ακριβείς απαιτήσεις σε 

σύγκριση με τα ισχύοντα πρότυπα (ΔΛΠ 18 και ΔΛΠ 11). Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, 

κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη 

συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών 

κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να 

προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή 

είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίσει τη μεταβίβαση 

των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για 

αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες με την εφαρμογή πέντε σταδίων. 

 Αναγνώριση του συμβολαίου, 

 Αναγνώριση των κριτηρίων επιμέτρησης απόδοσης της υποχρέωσης, 

 Καθορισμό της τιμής της συναλλαγής, 

 Κατανομή της τιμής της συναλλαγής σε κάθε μέρος της υποχρέωσης, 

 Αναγνώριση εσόδου όταν ικανοποιείται κάθε μέρος της υποχρέωσης. 

Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές της 

καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 15 δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2019) 

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να 

εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα 

την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το 

λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει 

περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια  άνω των 12 μηνών, 

εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό 

από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. 

Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και 

χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης.  

Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές της 

καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 16 δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 7 (Τροποποίηση): «Κατάσταση Ταμειακών Ροών» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017). 

Με βάση την τροποποίηση του ΔΛΠ 7 μία εταιρεία καλείται να παρέχει γνωστοποιήσεις οι οποίες βοηθούν 

τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές εκείνων των  υποχρεώσεων 

των οποίων οι ταμειακές ροές ταξινομούνται στις χρηματοδοτικές δραστηριότητες στην κατάσταση 

ταμειακών ροών.  

Η Εταιρία  βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης των τροποποιήσεων του ΔΛΠ 7 στις 

οικονομικές του καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις του ΔΛΠ 7 δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση): «Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων για μη 

πραγματοποιηθείσες ζημιές » (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2017). 
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Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν το λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων 

φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από χρεόγραφα που 

επιμετρώνται στην εύλογη αξία.  

Η Εταιρία  βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης των τροποποιήσεων του ΔΛΠ 12 στις 

οικονομικές της καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις του ΔΛΠ 12 δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

8 Πληροφορίες και αναλύσεις στις Οικονομικές  Καταστάσεις 

8.1 Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις 
 
Οι επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις αναλύονται ως εξής: 
 
H εταιρία «MEDEXIS Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική και Ερευνητική Εταιρεία Βιοτεχνολογίας» συμμετέχει 

στο μετοχικό κεφάλαιο της ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL κατά την 31/12/2016 με ποσοστό 8,34% 

κατέχουσα ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα χιλιάδες  (1.350.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 

αξίας (675.000) ευρώ. 

 

8.2 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρίας για τις χρήσεις  2016 και 2015 αναλύονται ως εξής: 

Λοιπές Απαιτήσεις 31/12/2016 31/12/2015 

Δημόσιο - Επιστρεπτέος Φ.Π.Α. 91.485,07  90.745,87  

Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών &  πιστώσεων  (3,10) (3,10) 

Λοιποί Χρεώστες 40.881,02  40.880,98  

Σύνολο 132.362,99  131.623,75  

 

8.3 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρίας για τις χρήσεις 2016 και 2015 αναλύονται ως εξής: 

Διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα 31/12/2016 31/12/2015 

Ταμείο 6,64  6,64  

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 443,43  5.764,93  

Σύνολο 450,07  5.771,57  

 

8.4 Μετοχικό Κεφάλαιο  

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ποσού € 1.901.250,00 κατά την 31.12.2016 αποτελείται από εξήντα 

τρεις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα πέντε μετοχές (63.375) των τριάντα ευρώ (30,00€) εκάστη.  

Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου, που έλαβε χώρα 

την 15.04.2015, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν τριάντα 

πέντε χιλιάδες Ευρώ (135.000,00€), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων 

πεντακοσίων (4.500) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00€) έκαστη, με 

τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής τριάντα Ευρώ (30,00€).  

Στη παρούσα χρήση  ολοκληρώθηκε η ανωτέρω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου βάσει της 14/9/2016  

καταχώρησης στο ΓΕΜΗ με αρ. καταχώρησης 44000.0. 
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8.5 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Κατά την 31.12.2016 και 31.12.2015 η Εταιρία δεν απασχολούσε προσωπικό. 

8.6 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι προμηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 31/12/2016 31/12/2015 

Προμηθευτές 52.461,75  51.187,75  

Σύνολο 52.461,75  51.187,75  

 

8.7 Ανάλυση Εξόδων ανά κατηγορία 

Τα έξοδα της Εταιρίας αναλύονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

Έξοδα Διοίκησης 31/12/2016 31/12/2015 

Αμοιβές τρίτων  3.080,00  3.830,00  
Παροχές τρίτων (ενοίκια, ασφάλιστρα, συντηρήσεις) 1.200,00  1.200,00  

Φόροι τέλη (κρατήσεις δημοσίου κτλ.) 1.383,20  1.615,20  

Λοιπά έξοδα 0,00  740,00  

Σύνολο 5.663,20  7.385,20  

 

8.8 Λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης 

Τα λοιπά έσοδα έξοδα εκμετάλλευσης αναλύονται ως εξής: 

   2016 2015 

Λοιπά έξοδα 0,00  (2.950,00) 

Λοιπά έσοδα 0,24  2,03  

Σύνολο 0,24  (2.947,97) 

 

8.9 Χρηματοοικονομικό Κόστος 

Το χρηματοοικονομικό κόστος της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: 

  31/12/2016 31/12/2015 

Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα (16,30) (37,50) 

Σύνολο (16,30) (37,50) 

 

9 Πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινήσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 

9.1 Ενδεχόμενες Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις 

9.1.1 Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Δεν υφίστανται ενδεχόμενες υποχρεώσεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν τη χρηματοοικονομική 

κατάσταση της Εταιρίας. 
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9.1.2 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Για τις χρήσεις 2011 έως και 2016 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 Ν. 2238/1994 και το άρθρο 65Α του Ν. 

4174/2013. Ο έλεγχος για τις χρήσεις 2011 έως και 2015 έχει ολοκληρωθεί και χορηγήθηκε έκθεση 

φορολογικής συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη. Αντίστοιχα, για την χρήση 2016 ο έλεγχος 

βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά την 

δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2016 (αν μέχρι την ολοκλήρωση του 

φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν 

ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις). 

 

9.1.3 Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες απαιτήσεις 

Δεν υφίστανται ενδεχόμενες απαιτήσεις για την Εταιρία. 

9.1.4 Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 

Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη για την Εταιρία. 

 

10 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρία. 

Κρυονέρι Αττικής, 14
η
 Ιουλίου 2017 
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