MEDEXIS Α.Ε.B.E.
Ανώνυµη Εµπορική Βιοµηχανική & Ερευνητική Εταιρεία Βιοτεχνολογίας
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(∆ηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆.Λ.Π.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας MEDEXIS Α.Ε.B.E. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων, πρέπει να εξασφαλίσει
πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και στην έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ποσά σε €

∆ιεύθυνση έδρας εταιρείας:

Ασκληπιού 13 - Τ.Κ. 14568 - Κρυονέρι Αττικής

Αριθµός Γενικού Εµπορικού Μητρώου:

4677201000

Εποπτεύουσα Αρχή:

Noµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

Θέση στο ∆.Σ.

Γερολυµάτος Νικόλαος του Παναγιώτη

Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος

1/1-31/12/2014
0.00

0.00

Μικτά κέρδη / (ζηµίες)

0.00

0.00

αποτελεσµάτων

-14.065.08

-42.582.52

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων

-14.636.08

-42.943.02

Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (A)

-14.636.08

-42.943.02

Αντιπρόεδρος

Παπαδηµητρίου Χριστίνα του Ζήση

Μέλος

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών

Καλαϊτζή Ιωάννα του ∆ηµητρίου

Μέλος

Λοιπά Συνολικά Εσοδα µετά από φόρους (Β)
Ηµεροµηνία Έγκρισης των Ετήσιων

0.00

0.00

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εσοδα µετά από φόρους (Α+Β)

-14.636.08

-42.943.02

Ιδιοκτήτες µητρικής

-14.636.08

-42.943.02

Οικονοµικών Καταστάσεων:
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∆ικαιώµατα µειοψηφίας

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:

Χριστόφορος Ι. Αχινιώτης - Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ.: 35961

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών

Ελεγκτική Εταιρεία:

BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. : 173

αποτελεσµάτων και συνολικών Αποσβέσεων

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών:

Με σύµφωνη γνώµη

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας:

1/1-31/12/2013

Κύκλος εργασιών

Μπαλάνος Χαρίλαος του Νικολάου

0.00

0.00

-14.065.08

-42.582.52

www.gerolymatos-international.com

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά σε €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά σε €
31/12/2014

31/12/2013

1/1-31/12/2014

1/1-31/12/2013

Λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδύσεις σε Λοιπες Επιχειρήσεις

640.000.00

500.000.00

Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου προ φόρων

-14.636.08

-42.943.02

Αποθέµατα

0.00

0.00

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Απαιτήσεις από Πελάτες

0.00

0.00

Αποσβέσεις

0.00

0.00

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

165.969.39

138.392.98

Προβλέψεις

0.00

0.00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

805.969.39

638.392.98

∆ιαφορές Αποθεµάτων

571.00

360.50

Κέρδη/ (ζηµιές) από πωληση παγίων στοιχείων
Κέρδη / ζηµιές από συγγενείς επιχειρήσεις
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρείας (α)

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή

1.266.150.00

1.266.150.00

-547.268.78

-972.732.70

718.881.22

293.417.30

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

718.881.22

293.417.30

Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών και φόρων)

που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β)
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α)+(β)
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

-896.81

95.486.36

-257.887.51

299.526.10

(Μείον):

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

0.00

0.00

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές υποχρεώσεις

0.00

0.00

Καταβεβληµένοι φόροι εισοδήµατος

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

87.088.17

344.975.68

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

87.088.17

344.975.68

Επενδυτικές δραστηριότητες

805.969.39

638.392.98

-571.00

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (γ)+(δ)

-360.50

0.00

0.00

-273.420.40

352.069.44

-140.000.00

-500.000.00

0.00

0.00

-140.000.00

-500.000.00

440.100.00

150.000.00

440.100.00

150.000.00

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
∆ιανοµή απόσχισης
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Μερίσµατα πληρωθέντα

Ποσά σε €

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και
31/12/2014

31/12/2013

ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ)

26.679.60

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων έναρξης περίοδου (01/01)

293.417.30

186.360.32

Κέρδη (ζηµίες) της χρήσεως µετά από φόρους

-14.636.08

-42.943.02

Αυξηση (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου

440.100.00

150.000.00

718.881.22

293.417.30

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

2.069.44

7.954.74

5.885.30

34.634.34

7.954.74

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας
στην καθαρή θέση
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12)
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.

Eπί των παγίων της Εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.

2.

Για την περίοδο 01/01/2014-31/12/2014, δεν πραγµατοποιήθηκαν επενδύσεις σε πάγια.
Η Εταιρία δεν έχει διενεργήσει πρόβλεψη ανέλεγκτων χρήσεων για την χρήση 2010, διότι εκτιµά ότι δεν θα προκύψουν φόροι λόγω
των υψηλών σωρευτικών φορολογικών ζηµιών.
Για τη χρήση 2014 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό
προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2014 (Αν µέχρι την ολοκλήρωση του
φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις
οικονοµικές καταστάσεις).

3.

4.

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που

5.

∆εν υπάρχουν ληξιπρόθεσµες δανειακές ή άλλες υποχρεώσεις ή υποχρεώσεις που πλησιάζουν στη λήξη τους και εκτιµάται ότι δεν

ενδέχεται να έχουν, σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας.
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είναι δυνατή η αποπληρωµή τους
6.

∆εν υπάρχουν ληξιπρόθεσµες δανειακές ή άλλες υποχρεώσεις ή υποχρεώσεις που πλησιάζουν στη λήξη τους και εκτιµάται ότι δεν

7.

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία.

είναι δυνατή η αποπληρωµή τους

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆Σ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΠΑΛΑΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ

Α.∆.Τ. ΑΗ 567684

Α.∆.Τ. ΑΚ 109277

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΙΡΛΙΜΠΑΣ
Α.∆.Τ. Φ 080201

