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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 01/01/2017 έως 31/12/2017 την ετήσια 

έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

χρήση 01/01-31/12/2017, 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 2017 ανήλθαν σε 5.704,01€ έναντι 5.679,26€ τη χρήση 2016, 

δηλαδή παρουσίασαν αύξηση 0,44 %.  

Σημαντικά γεγονότα 2017 

Στη παρούσα χρήση  δεν σημειώθηκαν σημαντικά γεγονότα. 

Προοπτικές για το 2018 

Η εταιρία για το 2018 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, 2
η
 Ιουλίου 2018 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Νικόλαος Π. Γερολυμάτος 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
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2  Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

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

Βιοτεχνολογίας». 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών
 
Καταστάσεων 

 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «MEDEXIS Ανώνυμη Εμπορική 

Βιομηχανική και Ερευνητική Εταιρεία Βιοτεχνολογίας» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την 

κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2017, τις καταστάσεις συνολικού 

εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 

ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές 

επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «MEDEXIS Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική και Ερευνητική 

Εταιρεία Βιοτεχνολογίας» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, 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. 

Βάση γνώμης 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά 

περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα 

Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, 

όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που 

σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις 

δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του 

προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε 

αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 

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

σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις 

δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η 

κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε 

σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της 

ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια 

περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής 

βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει 

την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από 

το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες. 
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Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι καταστάσεις, στο σύνολο 

τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να 

εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά 

διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα 

ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες 

σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και 

θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα 

επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές 

καταστάσεις. 

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη 

διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες 

που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή 

και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους 

σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η 

απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς 

διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το 

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

διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το 

εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση. 

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν 

υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν 

ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν 

συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή 

να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εαν 

αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά 

μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. 

Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει 

να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις 

απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη 

παρουσίαση. 

 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα 

του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών 

ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

1. To 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 κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής 

αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017. 

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, 20
η
 Ιουλίου 2018 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος 

ΑΜ/ΣΟΕΛ: 10741 
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3  Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

  

Ση
μ

είω
σ

η
 

2017 2016 

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 8.2 133.102,19  132.362,99  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8.3 437,92  450,07  

    133.540,11  132.813,06  

        

Σύνολο ενεργητικού   808.540,11  807.813,06  

        

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους       

Μετοχικό κεφάλαιο 8.4 1.901.250,00  1.901.250,00  

Ποσά προοριζόμενα για ΑΜΚ 
 

0,00  0,00  

Λοιπά αποθεματικά   0,00  0,00  

Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον   (1.159.122,72) (1.153.418,71) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόμενων σε μετόχους 
μητρικής   742.127,28  747.831,29  

Δικαιώματα μειοψηφίας       

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   742.127,28  747.831,29  

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 53.726,14  52.461,75  

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις   0,00  0,00  

Πιστωτές διάφοροι   12.686,69  7.520,02  

Σύνολο βραχυπρόθεσμων   66.412,83  59.981,77  

        

Σύνολο υποχρεώσεων   66.412,83  59.981,77  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   808.540,11  807.813,06  

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων της 

31/12/2017. 
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4   Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και Συνολικού Εισοδήματος   

  

Ση
μ

είω
σ

η
 

    

  
2017 2016 

      

Κύκλος Εργασιών   0,00  0,00  

Κόστος Πωλήσεων   0,00  0,00  

Μικτά Κέρδη   0,00  0,00  

Λοιπά λειτουργικά έσοδα  8.8 11,39  0,24  

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

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 8.8  (36,20) 0,00  

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών 
αποτελεσμάτων    (5.688,01)  (5.662,96) 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 8.9  (16,00)  (16,30) 

Κέρδη περιόδου προ φόρων    (5.704,01)  (5.679,26) 

Φόροι εισοδήματος   0,00  0,00  

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους     (5.704,01)  (5.679,26) 

        

Κατανέμονται σε:       

Δικαιώματα Μειοψηφίας       

Μετόχους Εταιρίας    (5.704,01)  (5.679,26) 

    Αποσβέσεις   0,00  0,00  

    Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών 
αποτελεσμάτων & αποσβέσεων    (5.688,01)  (5.662,96) 

 

 

Δεν υπάρχουν λοιπά συνολικά εισοδήματα. 

 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων της 

31/12/2017. 
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5   Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

  Από :  01/ 01 έως 

  2017 2016 

Λειτουργικές δραστηριότητες     

Κέρδη / (ζημίες) περιόδου προ φόρων  (5.704,01) (5.679,26) 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 16,00  16,30  

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:     
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (739,20)   

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών και φόρων) 6.431,06  (739,24) 
(Μείον):   1.097,00  
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (16,00) (16,30) 
Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος     

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (12,15) (5.321,50) 

Επενδυτικές δραστηριότητες     

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00 

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

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες   

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

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

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) (12,15) (5.321,50) 

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

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 437,92  450,07  

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων της 

31/12/2017.
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6  Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

  

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθέματικα 

Αποτελέσματα εις 
νέον 

Σύνολο 

          

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  0,00  

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

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/2016 0,00  0,00  (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  

          

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2017 1.901.250,00  0,00  (1.153.418,71) 747.831,29  

Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00  0,00  0,00  0,00  

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

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/2017 0,00  0,00  (5.704,01) (5.704,01) 

Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Περιόδου 0,00  0,00  (5.704,01) (5.704,01) 

          

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 1.901.250,00  0,00  (1.159.122,72) 742.127,28  

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2017. 
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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 2017 έως και την 31η 

Δεκεμβρίου 2017, 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 2017. 

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

 
Νέα Λογιστικά Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και Διερμηνείες που εφαρμόζονται υποχρεωτικά 

στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 31.12.2017  

 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις δεν είναι εφαρμόσιμες ή δεν έχουν σημαντική επίπτωση στις  

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2017 για την Εταιρεία, εκτός αν αναφέρεται 

διαφορετικά. 

 

 ΔΛΠ 7 (Τροποποίηση) «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 – Εγκρίθηκε από την Ε.Ε. στις 6 

Νοεμβρίου 2017). Η τροποποίηση εισάγει υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη 

δυνατότητα στους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές 

των υποχρεώσεων που προέρχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες.  

 

 ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη 

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

την 1η Ιανουαρίου 2017 – Εγκρίθηκε από την Ε.Ε. στις 6 Νοεμβρίου 2017). Η τροποποίηση διευκρινίζει 

τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη 

πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από χρεωστικούς τίτλους (δάνεια/ομόλογα) που 

επιμετρώνται στην εύλογη αξία.  

 

 Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ (Κύκλος 2014 – 2016) (εφαρμόζονται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017 – Εγκρίθηκε από την Ε.Ε. στις 7 Φεβρουαρίου 2018) 

 

o ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες». Η τροποποίηση 

διευκρινίζει ότι η υποχρέωση για παροχή των γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΑ 12, συνεχίζει να 

έχει εφαρμογή σε συμμετοχές που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενες προς πώληση 

ή προς διανομή, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 (εκτός των παραγράφων Β10-Β16).  

 

Νέα Λογιστικά Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και Διερμηνείες που εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε 

μεταγενέστερες περιόδους  

 

Τα παρακάτω νέα λογιστικά πρότυπα, τροποποιήσεις και  διερμηνείες, έχουν εκδοθεί αλλά η 

υιοθέτησή τους είναι υποχρεωτική σε μεταγενέστερες λογιστικές περιόδους.  

  

 ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 – Εγκρίθηκε από την Ε.Ε. στις 22 Νοεμβρίου 2016). Το ΔΠΧΑ 9 

αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν 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. Το ΔΠΧΑ 9 

καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει 

ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39.  
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H Εταιρεία θα εφαρμόσει το καινούργιο Πρότυπο χωρίς αναπροσαρμογή της συγκριτικής 

πληροφόρησης. Με βάση την τρέχουσα εκτίμηση της Διοίκησης, το ΔΠΧΑ 9 κατά την πρώτη 

εφαρμογή του καθώς και στις μεταγενέστερες περιόδους, δεν αναμένεται να έχει σημαντική 

επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.  

 

 ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 - Εγκρίθηκε από την Ε.Ε. στις 22 Σεπτεμβρίου 2016) & 

ΔΠΧΑ 15 (Διευκρινήσεις) (εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2018 – Εγκρίθηκε από την Ε.Ε. στις 31 Οκτωβρίου 2017). Το ΔΠΧΑ 15 παρέχει ένα ενιαίο 

μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων. 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 

απεικονίζει 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 βάση την τρέχουσα εκτίμηση της Διοίκησης, το ΔΠΧΑ 15 κατά την πρώτη εφαρμογή του καθώς και 

στις μεταγενέστερες περιόδους, δεν αναμένεται να έχει κάποια επίπτωση στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας.  

 

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

Ιανουαρίου 2019 – Εγκρίθηκε από την Ε.Ε. στις 31 Οκτωβρίου 2017). 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 ή χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό 

χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης.  

 

Λοιπά πρότυπα και διερμηνείες 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις που εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε μεταγενέστερες περιόδους δεν 

αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

 ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές» (εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 – Δεν έχει εγκριθεί ακόμη από την Ε.Ε.). Η 

Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πως προσδιορίζεται η ημερομηνία της συναλλαγής όταν 

εφαρμόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ 21. Η  Διερμηνεία έχει 

εφαρμογή όταν μία οντότητα είτε καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίμημα για συμβάσεις 

που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα. 

 

 ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σε θέματα φορολογίας εισοδήματος» (εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 – Δεν έχει εγκριθεί ακόμη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση). Η εταιρεία θα πρέπει να εξετάζει θέματα που έχουν αβέβαιη φορολογική 

αντιμετώπιση ξεχωριστά ή συνολικά σύμφωνα με την προσέγγιση που παρέχει τις καλύτερες 

εκτιμήσεις για την επίλυση των θεμάτων. Επίσης, θα πρέπει να υπολογίζει το φορολογητέο 

αποτέλεσμα και τη φορολογητέα βάση λαμβάνοντας υπ' όψη την πιθανότητα ότι η φορολογική αρχή 

θα αποδεχτεί το φορολογικό χειρισμό των συγκεκριμένων θεμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει 
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να χρησιμοποιεί είτε τη μέθοδο του πιο πιθανού αποτελέσματος ή τη μέθοδο του αναμενόμενου 

αποτελέσματος στους υπολογισμούς της.  

 

Λοιπές τροποποιήσεις προτύπων 

 

 ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που 

εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» (εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 – Εγκρίθηκε από την Ε.Ε. στις 26 Φεβρουαρίου 2018). Η 

τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που 

διακανονίζονται σε μετρητά και το λογιστικό χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους που 

μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά, σε παροχή που διακανονίζεται σε 

συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον, μία παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να 

διακανονιστεί εξ’ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης 

υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των 

εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να το 

αποδίδει στις φορολογικές αρχές.  

 Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ (Κύκλος 2014 – 2016) (εφαρμόζονται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 – Εγκρίθηκαν από την Ε.Ε. στις 7 Φεβρουαρίου 2018) 

 

o ΔΛΠ 28 «Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν 

οι οργανισμοί διαχείρισης επενδύσεων κεφαλαίων, τα αμοιβαία κεφάλαια και οντότητες με 

παρόμοιες δραστηριότητες εφαρμόζουν την επιλογή να επιμετρούν τις συμμετοχές σε 

συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, αυτή η επιλογή θα πρέπει να 

γίνει ξεχωριστά για κάθε συγγενή ή κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση. 

 

o ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» . Η 

τροποποίηση διαγράφει κάποιες βραχυπρόθεσμες εξαιρέσεις. 

 

 ΔΛΠ 40 (Τροποποίηση) «Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων» (εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 – Δεν έχει εγκριθεί ακόμη από την Ε.Ε.). Η 

τροποποίηση διευκρινίζει ότι προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταφορά προς ή από τα 

επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειμένου να θεωρηθεί 

ότι έχει επέλθει αλλαγή στη χρήση του ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο το ακίνητο 

πληροί τον ορισμό του επενδυτικού ακινήτου και η αλλαγή στη χρήση να μπορεί να τεκμηριωθεί. Μια 

αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου από μόνη της δεν αποτελεί ένδειξη 

αλλαγής στη χρήση. 

 

 ΔΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) «Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής ποινής 

εξόφλησης» (εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2019 – Δεν έχει εγκριθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση). Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία 

οντότητα μπορεί να επιμετρήσει πιστωτικούς τίτλους που ενσωματώνουν δικαιώματα πρόωρης 

αποπληρωμής, με τη μέθοδο του αποσβεσμένου κόστους αντί της εύλογης αξίας μέσω 

αποτελεσμάτων. Η αρνητική ποινή εξόφλησης προκύπτει όταν η πρόωρη αποπληρωμή είναι 

μικρότερη του μη εξοφληθέντος κεφαλαίου και τόκων.  

 

 ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες» 

(εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 – Δεν 

έχει εγκριθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση). Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οντότητα θα 
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πρέπει να εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 9 σε λοιπές μακροπρόθεσμές επενδύσεις που αφορούν συγγενείς και 

κοινοπραξίες και αποτελούν μέρος της συνολικής επένδυσης.   

 

 Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017) (εφαρμόζονται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 – Δεν έχουν εγκριθεί ακόμη από την Ε.Ε.) 

 

o ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν μία οντότητα 

αποκτά έλεγχο σε μια δραστηριότητα που βρίσκεται κάτω από κοινό έλεγχο και αποτελεί 

επιχείρηση, θα πρέπει να επανεκτιμά το υπάρχον ποσοστό συμμετοχής σε εύλογη αξία, με 

την διαφορά να πιστώνεται/χρεώνεται στα αποτελέσματα.  

 

o ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού συμφωνίες». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν μία οντότητα 

συμμετέχει σε μια δραστηριότητα που βρίσκεται κάτω από κοινό έλεγχο και αποκτά κοινό 

έλεγχο, δεν θα πρέπει να επανεκτιμά το υπάρχον ποσοστό συμμετοχής σε εύλογη αξία. 

 

o ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι φορολογικές επιπτώσεις 

των μερισμάτων θα πρέπει να αναγνωρίζονται στην ίδια περίοδο που προκύπτει η 

υποχρέωση και στην ίδια οικονομική κατάσταση που αναγνωρίζονται οι συναλλαγές που 

δημιούργησαν τα διανεμόμενα κέρδη.   

 

o ΔΛΠ 23 «Κόστος δανεισμού». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι με την ολοκλήρωση 

κατασκευής ενός σχετικού στοιχείου ενεργητικού που χρηματοδοτήθηκε μέσω ειδικού 

δανεισμού, το υπόλοιπο των σχετικών δανείων αποτελούν μέρος του γενικού δανεισμού και 

επηρεάζουν το τεκμαρτό επιτόκιο κεφαλαιοποίησης.    

 

 ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Τροποποίηση σχεδίου καθορισμένων παροχών, Περικοπή ή 

Διακανονισμός» (εφαρμόζονται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2019 – Δεν έχουν εγκριθεί ακόμη από την Ε.Ε.). Διευκρινίζεται ότι μετά από την 

τροποποίηση κάποιου σχεδίου καθορισμένων παροχών που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια μιας 

λογιστικής περιόδου, μία οντότητα θα πρέπει να προσδιορίζει το τρέχων κόστος υπηρεσίας και το 

χρηματοοικονομικό κόστος βάσει των νέων υποθέσεων για το υπόλοιπο της περιόδου.      

 

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 31/12/2017 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  2017 και 2016 αναλύονται ως εξής: 

Λοιπές Απαιτήσεις 31/12/2017 31/12/2016 

Δημόσιο - Επιστρεπτέος Φ.Π.Α. 92.224,27  91.485,07  
Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών &  πιστώσεων  (3,10) (3,10) 
Λοιποί Χρεώστες 40.881,02  40.881,02  

Σύνολο 133.102,19  132.362,99  
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8.3 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρίας για τις χρήσεις 2017 και 2016 αναλύονται ως εξής: 

Διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα 31/12/2017 31/12/2016 

Ταμείο 6,64  6,64  

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 431,28  443,43  

Σύνολο 437,92  450,07  

 

8.4 Μετοχικό Κεφάλαιο  

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ποσού € 1.901.250,00 κατά την 31.12.2017 αποτελείται από εξήντα 

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

 

8.5 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Κατά την 31.12.2017 και 31.12.2016 η Εταιρία δεν απασχολούσε προσωπικό. 

8.6 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι προμηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 31/12/2017 31/12/2016 

Προμηθευτές 53.726,14  52.461,75  

Σύνολο 53.726,14  52.461,75  

 

8.7 Ανάλυση Εξόδων ανά κατηγορία 

Τα έξοδα της Εταιρίας αναλύονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

Έξοδα Διοίκησης 31/12/2017 31/12/2016 

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

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

Λοιπά έξοδα  0,00 0,00  

Σύνολο 5.663,20  5.663,20  

 

8.8 Λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης 

Τα λοιπά έσοδα έξοδα εκμετάλλευσης αναλύονται ως εξής: 

  31/12/2017 31/12/2016 

Λοιπά έξοδα (36,20) 0,00 

Λοιπά έσοδα 11,39 0,24 

Σύνολο (24,81) 0,24 
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8.9 Χρηματοοικονομικό Κόστος 

Το χρηματοοικονομικό κόστος της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: 

  31/12/2017 31/12/2016 

Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα (16,00) (16,30) 

Σύνολο (16,00) (16,30) 

 

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. 

9.1.2 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Για τις χρήσεις 2011 έως και 2017 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 2016 έχει ολοκληρωθεί και χορηγήθηκε έκθεση 

φορολογικής συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη. Αντίστοιχα, για την χρήση 2017 ο έλεγχος 

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

δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2017 (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. 

 

9.2 Συναλλαγές με Συνδεμένα Μέρη 

Οι συναλλαγές με τις συνδεδεμένες εταιρίες αναλύονται ως εξής: 

 
 

 

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2017 31/12/2016

Πωλήσεις αγαθών - υπηρεσίων σε συνδεδεμένες 0,00 0,00

Αγορές αγαθών - υπηρεσίων από συνδεδεμένες 1.200,00 1.200,00

Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις 0,00 0,00

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις 10.998,07 4.588,20
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10 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

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

Κρυονέρι Αττικής, 2
η
 Ιουλίου 2018 
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