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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
 

ΛΗΤΩ LAB - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2015 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

 
 

 
 

 
Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01/01 – 31/12/2015 είναι εκείνες 

που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΛΗΤΩ LAB - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις 21/03/2016 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 

www.leto.gr. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο 

να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη 
εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρίας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Επισημαίνεται, επίσης, ότι χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον τύπο 
συνοπτικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. 

 

 
 

Γεώργιος Σκούρτης 

 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

ΛΗΤΩ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΛΗΤΩ LAB – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΛΗΤΩ LAB – ΙΔΙΩΤΙΚΟ 

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής 

θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2015, 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. 

 

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. 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 εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 

διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της 

αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. 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. 

 

 

Γνώμη 

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

άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΛΗΤΩ LAB – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, 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. 
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Έμφαση Θέματος 

Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, το σύνολο των Ιδίων 

Κεφαλαίων της Εταιρείας καθίσταται κατώτερο του ενός δέκατου του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920 περί 

συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας.  

 

Η ανωτέρω συνθήκη υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικής με την απρόσκοπτη συνέχιση της 

δραστηριότητας της Εταιρείας. Στη σημείωση 7 των οικονομικών καταστάσεων γνωστοποιείται ότι η Διοίκηση 

της Εταιρείας έχει προβεί στο σχεδιασμό κατάλληλων δράσεων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής 

θέσης και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη 

σύνταξη των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων με βάση την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας της Εταιρείας. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 

43α (παρ.3α) και 37 του κ.ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2016 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Δημήτρης Δουβρής 

ΑΜ. ΣΟΕΛ. 33921 
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Β. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΛΗΤΩ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εταιρείας για τη χρήση του 2015, 

σημαντικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην περίοδο και η επίδραση τους στις ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις. Επίσης γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που η Εταιρεία ενδέχεται 

να αντιμετωπίσει κατά την οικονομική χρήση του 2016 και παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που 

καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων. 
 

(Α) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 

1. Επισκόπηση Δραστηριοτήτων για την χρήση 1/1-31/12/2015 
 

Η εταιρεία δεν ασκεί δραστηριότητα, καθώς έχει αναστείλει τις εργασίες της.  

 
2. Ανάλυση χρηματοοικονομικών πληροφοριών 

 
Τα αποτελέσματα μετά φόρων της εταιρείας ανήλθαν κατά τη χρήση 2015 σε ζημιές 5,5 χιλ. €, έναντι κερδών 

10,3 χιλ. € κατά την προηγούμενη χρήση.  

  
 

(Β) ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στον πιστωτικό κίνδυνο , τον κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο διαχείρισης 

κεφαλαίου. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής 
επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα που προκύπτουν από την αδυναμία πρόβλεψης των 

χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων. Η πολιτική 
διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται από την Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας.  

 
Κίνδυνος ρευστότητας 
 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας με προσεκτική παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων, καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται σε τακτική βάση. 

 
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2015 για την Εταιρεία αναλύεται ως 

εξής: 

 

Εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.569,89 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 4.569,89 0,00 0,00 0,00

31/12/2015

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

 
 

Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την 31η Δεκεμβρίου 2014 είχε ως εξής: 

 

 

Εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.303,98 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 3.303,98 0,00 0,00 0,00

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

31/12/2014

 
Οι ανωτέρω συμβατικές ημερομηνίες λήξης αντικατοπτρίζουν τις μικτές ταμειακές ροές, οι οποίες ενδέχεται να 
διαφέρουν από τις λογιστικές αξίες των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής 

Θέσης. 
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Πιστωτικός Κίνδυνος  
 
H έκθεση της Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία τα οποία τις ημερομηνίες 31.12.2015 και 31.12.2014 αναλύονται ως εξής: 
 

 

Κατηγορίες χρημ/κών στοιχείων 31/12/2015 31/12/2014

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα  4.783,63  7.601,68 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  1.661,08  1.661,08 

Σύνολο  6.444,71  9.262,76  
 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών στοιχείων της εταιρείας που είναι σε καθυστέρηση άνω του έτους, 

αλλά δεν έχουν απομειωθεί ήταν για το 2015, αλλά και το 2014 1.661,08 €. 
 

 
Διαχείριση Κεφαλαίου 
Η Εταιρεία ορίζει το ποσό του κεφαλαίου σε σχέση με την συνολική κεφαλαιακή διάρθρωση, π.χ. ίδια 

κεφάλαια και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Η Εταιρεία διαχειρίζεται την κεφαλαιακή διάρθρωση και κάνει 
τις προσαρμογές κατά το χρόνο που η οικονομική κατάσταση και τα χαρακτηριστικά των κινδύνων των 

υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων αλλάζουν 
Το κεφάλαιο για τις χρήσεις 2015 και 2014 αναλύεται ως εξής:  

  

  
 

31/12/2015 31/12/2014

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  7.715,73  13.240,02 

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα  (4.783,63)  (7.601,68)

Κεφάλαιο  2.932,10  5.638,34 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  7.715,73  13.240,02 

Σύνολο κεφαλαίων  7.715,73  13.240,02 

Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων 0,38  0,43  
 

(Γ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές και υπόλοιπα μεταξύ της Εταιρείας και 

των συνδεδεμένων μερών, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24. 
 

Σημαντικές συναλλαγές εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες 
 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης η κύρια συναλλαγή που έλαβε χώρα ήταν μεταξύ της Εταιρείας και της 
συνδεδεμένης Λητώ ΜΓΧΚ Α.Ε. για την πληρωμή ενοικίου συνολικής αξίας 1.238 €. 

 

 
 

 
Αθήνα, 21 Μαρτίου 2016 

Κατ’ εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
 

 
 

Γεώργιος Σκούρτης 

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος



 

 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ 2015 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Σημ. 31/12/2015 31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 5.1 5.742,01 6.233,11

Σύνολο 5.742,01 6.233,11

Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 5.2 1.661,08 1.661,08

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 5.3 98,90 1.048,13

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.4 4.783,63 7.601,68

Σύνολο 6.543,61 10.310,89

Σύνολο Ενεργητικού 12.285,62 16.544,00

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 5.5 3.362.921,00 3.362.921,00

Λοιπά αποθεματικά 5.6 0,00 0,00

Αποτελέσματα εις νέον (3.355.205,27) (3.349.680,98)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 7.715,73 13.240,02

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 5.7 4.569,89 3.303,98

Σύνολο 4.569,89 3.303,98

Σύνολο Υποχρεώσεων 4.569,89 3.303,98

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 12.285,62 16.544,00
 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 

Σημ. 31/12/2015 31/12/2014

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Έξοδα διοίκησης 5.8 (4.890,77) (4.322,12)

Λοιπά έσοδα 5.9 0,00 44,98

Λοιπά έξοδα 5.10 (142,50) (140,00)

Λειτουργικό κέρδος (5.033,27) (4.417,14)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 5.11 0,08 0,60

Κέρδη προ φόρων (5.033,19) (4.416,54)

Φόρος εισοδήματος 5.12 (491,10) 14.711,96

Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες
(5.524,29) 10.295,42

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους (5.524,29) 10.295,42

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (5.033,27) (4.417,14)

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (0,0016) 0,0031  
 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31/12/2015 

Αριθμός 

Μετοχών

Μετοχικό 

κεφάλαιο
Κέρδη εις Νέον 

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2014 460.000 460.000,00  (3.326.972,40)  (2.866.942,40)

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 2.902.921 2.902.921,00 0,00 2.902.921,00

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00  (30,00)

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0,00  (33.004,00)  (33.004,00)

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 2.902.921 2.902.921,00  (33.004,00) 2.869.887,00

 Αποτέλεσμα περιόδου 0,00 10.295,42 10.295,42

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0,00 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 0 0,00 10.295,42 10.295,42

Υπόλοιπο την 31/12/2014 3.362.921 3.362.921,00  (3.349.680,98) 13.240,02

Υπόλοιπο την 1/1/2015 3.362.921 3.362.921,00  (3.349.680,98) 13.240,02

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 0 0,00 0,00 0,00

 Αποτέλεσμα περιόδου 0,00  (5.524,29)  (5.524,29)

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0,00 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 0,00  (5.524,29)  (5.524,29)

Υπόλοιπο την 31/12/2015 3.362.921 3.362.921,00  (3.355.205,27) 7.715,73
 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) 

 

31/12/2015 31/12/2014

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη Περιόδου πρό φόρων από συνεχιζ όμενη δραστηριότητα (5.033,19) (4.416,54)

Κέρδη Περιόδου πρό φόρων από διακοπείσα δραστηριότητα 0,00 0,00 

Προσαρμογές για:

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0,00 (0,60)

Σύνολο προσαρμογών 0,00 (0,60)

Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πρίν τος 

μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης
(5.033,19) (4.417,14)

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού 949,23 0,80 

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών) 1.265,91 (2.924.201,87)

2.215,14 (2.924.201,07)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (2.818,05) (2.928.618,21)

Καταβληθέντες τόκοι 0,00 0,00 

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος 0,00 0,00 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (2.818,05) (2.928.618,21)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Τόκοι που εισπράχθηκαν 0,00 0,60 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 0,00 0,60 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Έκδοση κοινών μετοχών 0,00 2.902.921,00 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0,00 33.004,00 

Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 0,00 2.935.925,00 

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (2.818,05) 7.307,39 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες
7.601,68 294,29 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 

από συνεχιζ όμενες δραστηριότητες
4.783,63 7.601,68 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Η εταιρία «ΛΗΤΩ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «ΛΗΤΩ 

Lab» ιδρύθηκε το 2006 και δραστηριοποιήθηκε στο χώρο των διαγνωστικών εξετάσεων στον χώρο του Πειραιά. 
Το 2010 μετέφερε την έδρα του στην Αθήνα και παράλληλα διέκοψε τη λειτουργία της με ανάκληση της άδειας 

της.  Κατά το 2013 η Δ.Σ. της εταιρείας αποφάσισε να προτείνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με 

κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεων της. Στη χρήση 2014 πιστοποιήθηκε η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και η 
εταιρεία «Λητώ ΜΓΧΚ Α.Ε.» συμμετείχε με ποσοστό 57,68%. Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό. 

Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου 
Υγεία, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Την 31/12/2015 το έμμεσο ποσοστό συμμετοχής του ΥΓΕΙΑ ΑΕ 

στην Εταιρεία ανέρχεται σε 89,19%. 
Οι Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα 

παρουσίασης της Εταιρείας. 

 
 

2. ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια για όλες τις περιόδους που 

παρουσιάζονται. 
 

2.1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και τις διερμηνείες της  Επιτροπής Διερμηνείας Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το 

Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 
 

Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015, όπως και της προηγούμενης χρήσης 2014, έχουν συνταχθεί με 
βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. 

 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και την άσκηση 
κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Η Εταιρεία εφαρμόζει όλα τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις Διερμηνείες 
τους που έχουν εφαρμογή στις εργασίες του. Οι περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό 

κρίσης και πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις 

οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνονται στη σημείωση 8. 
 

 

2.2. Νέα Πρότυπα και τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων και διερμηνειών 

 

Η εταιρεία έχει υιοθετήσει πλήρως όλα τα ΔΠΧΑ και διερμηνείες που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και που  η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική για τη σύνταξη  των οικονομικών καταστάσεων που 
καλύπτουν τη χρήση που έληξε την 31/12/2015. 

Κατωτέρω παρουσιάζονται τα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που έχουν εκδοθεί και 

είναι υποχρεωτικά για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή 
μεταγενέστερα. 

Η εκτίμηση της εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, 
τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

 

 
Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία 

έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB) και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2015 ή μεταγενέστερα. Τα 
σημαντικότερα Πρότυπα και Διερμηνείες αναφέρονται ακολούθως: 

 
Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 01/01/2015). Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες 

Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2011 - 2013», το οποίο 
αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες 

βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα 

θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 1: Η έννοια των υφιστάμενων ΔΠΧΑ, 
ΔΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, ΔΠΧΑ 13: Πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 52 (εξαίρεση 

χαρτοφυλακίου), και ΔΛΠ 40: Αποσαφήνιση της αλληλεξάρτησης του ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και 

ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα κατά την ταξινόμηση των ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως 
ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της 

εταιρείας. 
 

Τροποποίηση στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές εργαζομένων» (για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014). Το Νοέμβριο του 2013, το 
IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» με 

τίτλο Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: Εισφορές Εργαζομένων (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19). Η παρούσα 
τροποποίηση έχει εφαρμογή σε εισφορές εργαζομένων ή τρίτων μερών αναφορικά με προγράμματα 

καθορισμένων παροχών. Ο σκοπός της τροποποίησης είναι να απλοποιήσει την λογιστική αντιμετώπιση για τις 
εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των εργαζομένων, όπως είναι για παράδειγμα, οι 

εισφορές που υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της μισθοδοσίας. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση 

στην εταιρεία. 
 

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 01/07/2014). Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες 

Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2010 - 2012», το οποίο 

αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 8 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες 
βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα 
θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 2: Ορισμός των προϋποθέσεων 

κατοχύρωσης, ΔΠΧΑ 3: Λογιστική αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου ανταλλάγματος σε συνενώσεις 

επιχειρήσεων, ΔΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών τομέων, ΔΠΧΑ 8: Συμφωνία του συνόλου των στοιχείων του 
ενεργητικού των προς παρουσίαση τομέων με τα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, ΔΠΧΑ 13: 

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ΔΛΠ 7: Καταβληθέντες τόκοι που κεφαλαιοποιούνται, ΔΛΠ 
16/ΔΛΠ 38: Μέθοδος αναπροσαρμογής – αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και ΔΛΠ 

24: Βασικά Διευθυντικά Στελέχη. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της 
εταιρείας. 

 

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία 
δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες Διερμηνείες για τα υπάρχοντα 

Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν εγκριθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα: 
 

 
Τροποποίηση στο ΔΛΠ 27: «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016). 
Τον Αύγουστο του 2014, το IASB έκδωσε περιορισμένου σκοπού τροποποίηση στο ΔΛΠ 27 «Μέθοδος της 

καθαρής θέσης σε ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Με την παρούσα τροποποίηση, μία εταιρεία έχει την 

επιλογή να επιμετρήσει τις επενδύσεις της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της μεθόδου της 
καθαρής θέσης στις ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της, κάτι το οποίο έως και την έκδοση της 
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συγκεκριμένης τροποποίησης, δεν ίσχυε. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις 

της εταιρείας. 
 

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2012-2014 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 01/01/2016).Το IASB προχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2014 στην έκδοση «Ετήσιες 

Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2012 - 2014», το οποίο 

αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες 
βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα 
θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 5: Αλλαγές στις μεθόδους της Πώλησης, 

ΔΠΧΑ 7: Συμβάσεις υπηρεσίας και εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 7 στις Ενδιάμεσες Οικονομικές 
Καταστάσεις, ΔΛΠ 19: Επιτόκιο προεξόφληση, και ΔΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάμεση 

οικονομική αναφορά. Οι τροποποιήσεις ενδέχεται να έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της 

εταιρείας. 
 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» (εφαρμόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016). Τον Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη 

στην έκδοση τροποποιήσεων μέσω των οποίων αλλάζει η χρηματοοικονομικά αναφορά καρποφόρων φυτειών. 

Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε ότι οι καρποφόρες φυτείες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για 
την αύξηση της παραγωγής, θα πρέπει να λογιστικοποιούνται με το ίδιο τρόπο όπως τα ενσώματα πάγια (ΔΛΠ 

16). Συνεπώς οι τροποποιήσεις συμπεριλαμβάνουν τις καρποφόρες φυτείες στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16 
αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες παραμένει στο πεδίο εφαρμογής 

του ΔΛΠ 41. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 
 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11:  «Λογιστικός χειρισμός των αποκτήσεων συμμετοχών σε από κοινού 

λειτουργίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016). Το 
Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 11. Οι εν λόγω τροποποιήσεις 

προσθέτουν νέες οδηγίες σχετικά με την λογιστική αντιμετώπιση της απόκτησης συμμετοχής σε μία από 
κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία οικονομική οντότητα και διευκρινίζουν το κατάλληλο λογιστικό 

χειρισμό για τέτοιες αποκτήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της 

εταιρείας. 
 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016). Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση 

τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την 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. Οι τροποποιήσεις 

έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38: «Διευκρινήσεις αναφορικά με Αποδεκτές Μεθόδους 

Αποσβέσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016). Το 

Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38. Το ΔΛΠ 16 και το ΔΛΠ 
38 καθιερώνουν τις αρχές προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι αποσβέσεις 

στο ρυθμό της αναμενόμενης ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο 
περιουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των μεθόδων που βασίζονται στα έσοδα για τον 

υπολογισμό της απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα που 

δημιουργούνται από μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου γενικά 
αντανακλούν άλλους παράγοντες και όχι την ανάλωση των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που 

ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις οικονομικές 
καταστάσεις της εταιρείας. 

 
 

ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» ( εφαρμογή για τις ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016). Τον Ιανουάριο του 2014, εξέδωσε ένα νέο 
πρότυπο, το ΔΠΧΑ 14. Στόχος του ενδιάμεσου αυτού προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιμότητας των 

χρηματοοικονομικών αναφορών των εταιρειών  που έχουν ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες 
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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. Η 
εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις οικονομικές καταστάσεις της και αναμένεται να 

έχει. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του Ενεργητικού 

μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016). Το Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην 

έκδοση περιορισμένου σκοπού «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του Ενεργητικού μεταξύ ενός Επενδυτή και 
της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας» (τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28). Η τροποποίηση θα 

εφαρμόζεται από τις οικονομικές οντότητες μελλοντικά για πωλήσεις ή εισφορές στοιχείων του ενεργητικού 
που πραγματοποιούνται στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016. Προγενέστερη 

εφαρμογή επιτρέπεται, με απαραίτητη τη σχετική γνωστοποίηση αυτής στις Οικονομικές Καταστάσεις. Οι 

τροποποιήσεις δεν ενδέχεται να έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές οντότητες: Εφαρμόζοντας την 

εξαίρεση από την Ενοποίηση» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2016). Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου 
σκοπού στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά με τις 

απαιτήσεις λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, οι οποίες θα μειώσουν τα κόστη που σχετίζονται με την εφαρμογή των προτύπων. Οι 

τροποποιήσεις δεν ενδέχεται να έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.. Τα ανωτέρω δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 Αναβαλλόμενη Φορολογία “ Η αναγνώριση της αναβαλλόμενης 
φορολογικής απαίτησης για μη πραγματοποιημένες ζημιές” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017). Το Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση 
περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 12. Ο στόχος των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί το 

λογιστικό χειρισμό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για τις μη πραγματοποιηθείσες ζημίες από 

χρεόγραφα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν ενδέχεται να έχουν επίδραση στις 
οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 01/01/2017). Τον Μάιο του 2014 το IASB εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΑ 15. Το εν 

λόγω πρότυπο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις όσον αφορά την αναγνώριση των εσόδων τόσο 
κάτω από τις αρχές των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικάνικων λογιστικών αρχών (US GAAP).  Το νέο πρότυπο 

έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18  Έσοδα, ΔΛΠ 11 Κατασκευαστικές συμβάσεις και κάποιες διερμηνείες 
που είναι σχετιζόμενες με τα έσοδα. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονομικές Καταστάσεις της. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/01/2018). Τον Ιούλιο του 2014 το IASB εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι 
βελτιώσεις που επέφερε το νέο πρότυπο αφορούν την ύπαρξης ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και 

την επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο για αναμενόμενες ζημιές από απομείωση και επίσης μια 
ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθμισης. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση 

όλων των παραπάνω στις οικονομικές καταστάσεις της, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

ΔΠΧΑ 16 “Μισθώσεις” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2019). Τον Ιανουάριο του 2016,  το IASB δημοσίευσε το νέο Πρότυπο, ΔΠΧΑ 16. Ο σκοπός του 

έργου του IASB  ήταν η ανάπτυξη νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες 
εφαρμόζουν  και τα δύο μέρη σε μια σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτή») και ο προμηθευτής («ο 

εκμισθωτής») - για την παροχή πληροφοριών για τις μισθώσεις με τον τρόπο που πιστά καταγράφει αυτές τις 

συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά 
στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
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παραπάνω στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου του και αναμένεται να έχει. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

 

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

(α) Παραδοχές της διοίκησης 
 

Οι βασικές κρίσεις που πραγματοποιεί η Διοίκηση της εταιρείας και που έχουν την σημαντικότερη επίδραση 

στα ποσά που αναγνωρίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις σχετίζονται κυρίως με:  
 

 (β) Εκτιμήσεις και Υποθέσεις 
 

Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τις 
σχετικές γνωστοποιήσεις εκτιμώνται, απαιτώντας το σχηματισμό υποθέσεων σχετικά με αξίες ή συνθήκες οι 

οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των Οικονομικών 

Καταστάσεων. Μία λογιστική εκτίμηση θεωρείται σημαντική όταν είναι σημαντική για την χρηματοοικονομική 
κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις 

της Διοίκησης. Η εταιρεία αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόμενη στα αποτελέσματα του 
παρελθόντος και στην εμπειρία, σε συσκέψεις με ειδικούς, σε τάσεις και σε άλλες μεθόδους οι οποίες 

θεωρούνται λογικές στις συγκεκριμένες συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις σχετικά με το πώς αυτά 

ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον.  
 

 Πρόβλεψη για Φόρο Εισοδήματος 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα 

καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση και 
πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους. 

 
Για συγκεκριμένες συναλλαγές και υπολογισμούς, ο προσδιορισμός της τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος.  Η 

εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για προβλεπόμενα φορολογικά ζητήματα με βάση υπολογισμούς για το κατά 

πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα αυτών των ζητημάτων 
διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί οι διαφορές επηρεάζουν την πρόβλεψη για φόρο 

εισοδήματος και για αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισμός. 
 

 

 Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις επί Φορολογικών Ζημιών 

 
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για όλες τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες στον 

βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα συμψηφιστούν με αυτές τις 
φορολογικές ζημίες. Για τον καθορισμό του ύψους της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που μπορεί να 

αναγνωριστεί απαιτούνται σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της Διοίκησης της Εταιρείας, οι οποίες βασίζονται 
στα μελλοντικά φορολογικά κέρδη σε συνδυασμό με τις μελλοντικές φορολογικές στρατηγικές που θα 

ακολουθηθούν. 

 

 Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις 

Η εταιρεία διενεργεί προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σε σχέση με συγκεκριμένους πελάτες όταν 
υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη της σχετικής απαίτησης στο σύνολό 

της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. Η Διοίκηση της εταιρείας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της 
επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής και 

λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής Υπηρεσίας της εταιρείας, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας 

ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. 
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4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Οι λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στην σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 

2015, έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια για όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται και συνοψίζονται κατωτέρω. Οι 

οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ. Σημειώνεται ότι τυχόν μικρές αποκλίσεις σε δεκαδικά 

οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 

4.1. Απομείωση αξίας στοιχείων του ενεργητικού 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο 

απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι 

ανακτήσιμη. 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν 

ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού εξετάζεται εάν υπάρχουν 

τέτοιες ενδείξεις.Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας 

λόγω χρήσης.  

Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσεως. Η 

ζημία λόγω μείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η 

λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από το 

ανακτήσιμο ποσό τους. 

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια μιας 

αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από 

την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσεως είναι η 

παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση 

από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής 

του. 

Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του, η αντίστοιχη ζημιά 

απομείωσης καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

4.2. Χρηματοοικονομικά μέσα 

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού σε 

μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση. 

 

4.2.1. Κατηγορίες χρηματοοικονομικών μέσων 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την ουσία της 

σύμβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 

 

4.2.1.1. Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή προσδιορισμένες 

πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) 

δεν περιλαμβάνονται: 

 απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,  
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 απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νομοθετικά από το 

κράτος,  

 οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη μετρητών ή 

άλλων χρηματοοικονομικών παγίων στοιχείων.  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού 

επιτοκίου μείον κάθε πρόβλεψη για απομείωση. Κάθε μεταβολή στην αξία των δανείων και απαιτήσεων 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα όταν τα δάνεια και οι απαιτήσεις διαγράφονται ή υφίστανται μείωση της αξίας 

τους καθώς και κατά την διενέργεια της απόσβεσης. 

Τα Δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις 

μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη 

κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. Τα δάνεια αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση τη 

μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

 

4.3. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο καθώς επίσης 

και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας, όπως τα προϊόντα της αγοράς χρήματος και οι 

τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήματος είναι χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων. 

Στα διαθέσιμα περιλαμβάνονται και μετρητά τα οποία κατά την ημερομηνία της Οικονομικής Θέσης βρίσκονται 

σε χρηματαποστολή και δεν έχουν κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό ούτε και βρίσκονται σε ταμεία της 

Εταιρείας. Η Εταιρεία στην ημερομηνία της Οικονομικής Θέσης διατηρεί τον έλεγχο των συγκεκριμένων 

ταμειακών διαθεσίμων. 

 

4.4. Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί. Οι 

κοινές μετοχές ταξινομούνται στα ίδια κεφάλαια. 

Η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών περιλαμβάνει κάθε διαφορά υπέρ το άρτιο κατά την 

αρχική έκδοση του μετοχικού κεφαλαίου. Κάθε κόστος συναλλαγής σχετιζόμενο με την έκδοση των μετοχών 

καθώς και οποιοδήποτε σχετικό όφελος φόρου εισοδήματος προκύψει αφαιρούνται από την αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου. 

Τα στοιχεία ενός χρηματοοικονομικού μέσου που α) δημιουργούν χρηματοοικονομική υποχρέωση της 

οικονομικής οντότητας και β) παρέχουν ένα δικαίωμα προαίρεσης στον κάτοχο του μέσου να το μετατρέψει σε 

συμμετοχικό τίτλο της οικονομικής οντότητας, αναγνωρίζονται ξεχωριστά σαν χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις ή συμμετοχικοί τίτλοι.  

Τα δικαιώματα προαίρεσης εργαζομένων πιστώνονται στο πρόσθετο καταβεβλημένο κεφάλαιο μέχρι τα σχετικά 

δικαιώματα να ασκηθούν.  

Τα παρακρατηθέντα κέρδη περιλαμβάνουν τα τρέχοντα αποτελέσματα και αυτά προηγούμενων περιόδων όπως 

γνωστοποιούνται στα αποτελέσματα. 
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4.5. Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος 

Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται με βάση τις ανεξάρτητες οικονομικές 

καταστάσεις κάθε μίας από τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, 

σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία της Ελλάδας ή άλλων φορολογικών αρχών των χωρών στις 

οποίες λειτουργούν οι επιχειρήσεις. 

Οι φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τους φόρους εισοδήματος της τρέχουσα χρήσης με βάση τα κέρδη κάθε 

επιχείρησης, όπως προσαρμόζονται στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, πρόσθετους φόρους εισοδήματος 

που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των φορολογικών αρχών και τους αναβαλλόμενους φόρους 

εισοδήματος βάσει των θεσμοθετημένων φορολογικών συντελεστών. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται  χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της 

υποχρέωσης σε όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία της οικονομικής θέσης μεταξύ της 

φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, και τις λογιστικές τους αξίες για 

σκοπούς χρηματοοικονομικής αναφοράς.  

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό 

φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη 

φορολογική απαίτηση. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους φορολογικούς 

συντελεστές που αναμένεται να είναι σε ισχύ την χρήση που η απαίτηση θα πραγματοποιηθεί ή η υποχρέωση θα 

τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή 

έχουν θεσμοθετηθεί ή ουσιαστικά θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης. 

Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια 

καταχωρείται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος. 

 

4.6. Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει τρέχουσα νομική ή θεσμική υποχρέωση που απορρέει από 

γεγονότα του παρελθόντος, είναι πιθανό να απαιτηθεί εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για 

την εξόφληση της υποχρέωσης αυτής, και εφόσον μπορεί να γίνει αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού της 

υποχρέωσης. 

Οι προβλέψεις αναθεωρούνται κατά την ημερομηνία κάθε οικονομικής θέσης και προσαρμόζονται ώστε να 

αντιπροσωπεύουν την τρέχουσα αξία του εξόδου που αναμένεται να απαιτηθεί για την εξόφληση της 

υποχρέωσης. 

Αν η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, οι προβλέψεις υπολογίζονται προεξοφλώντας 

τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με ένα συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις 

τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους 

κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την υποχρέωση. 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εκτός αν 

η πιθανότητα εκροής πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις 

δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται όταν μία  εισροή οικονομικών 

ωφελειών είναι πιθανή. 
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5. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

5.1. Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/(υποχρεώσεις)
Υπόλοιπο την 

1/1/2015

(Χρέωση)/Πίστωση 

στα αποτελέσματα 

συνεχιζ όμενων 

δραστηριοτήτων

Υπόλοιπο την 

31/12/2015

Υπόλοιπο την 

1/1/2014

(Χρέωση)/Πίστωση στα 

αποτελέσματα 

συνεχιζόμενων 

δραστηριοτήτων

Υπόλοιπο την 

31/12/2010

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.233,11 (491,10) 5.742,01 12.474,97 (6.241,86) 6.233,11 

Συμψηφισμός Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων και 

Υποχρεώσεων
6.233,11 (491,10) 5.742,01 12.474,97 (6.241,86) 6.233,11 

 

 

5.2. Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις  

Η ανάλυση των απαιτήσεων από πελάτες και λοιπών εμπορικών απαιτήσεων για την Εταιρεία παρατίθεται ως 

ακολούθως: 

31/12/2015 31/12/2014

Εμπορικές Απαιτήσεις από τρίτους 1.661,08 1.661,08

Σύνολα 1.661,08 1.661,08
 

 

Η ενηλικίωση των υπολοίπων εμπορικών απαιτήσεων,  παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:  

31/12/2015 31/12/2014

Είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι απομειωμένα:

> 360 ημέρες 1.661,08 1.661,08

Σύνολο 1.661,08 1.661,08  

 

5.3. Λοιπά κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία 

Τα Λοιπά Κυκλοφορικά Στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

31/12/2015 31/12/2014

Λοιπές Απαιτήσεις 98,90 1.048,13

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 98,90 1.048,13  

 

5.4. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. Τα ταμειακά διαθέσιμα 

και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων της Εταιρείας έχουν ως ακολούθως: 

31/12/2015 31/12/2014

Ταμειακά διαθέσιμα στην τράπεζα 4.783,63 7.601,68

Σύνολo Tαμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα 4.783,63 7.601,68

Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε € 4.783,63 7.601,68

Σύνολo Tαμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα 4.784 7.602  

 

5.5. Μετοχικό κεφάλαιο 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου στις περιόδους αναφοράς: 
Αριθμός μετοχών Ονομαστική αξία Αξία κοινών μετοχών

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2014 460.000 1,00 460.000

Έκδοση Νέων Μετοχών 0,00 0,00 0,00

-Κοινές 2.902.921 1,00 2.902.921,00

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2014 3.362.921 0,00 3.362.921,00

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2015 3.362.921 1,00 3.362.921,00

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2015 3.362.921 1,00 3.362.921,00  
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5.6. Λοιπά Αποθεματικά 

Λοιπά αποθεματικά

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2014 30,00

Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης  (30,00)

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2014 0,00

Λοιπά αποθεματικά

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2015 0,00

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2015 0,00  

 

5.7. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

31/12/2015 31/12/2014

Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη 2.866,19 1.585,31

Λοιπές υποχρεώσεις από φόρους 125,00 0,00

Δεδουλευμένα έξοδα 878,22 1.230,00

Λοιπές υποχρεώσεις 700,48 488,67

Σύνολο 4.569,89 3.303,98  

 

 

5.8. Έξοδα διοίκησης 

Η ανάλυση των εξόδων διοίκησης της Εταιρείας για τις χρήσεις 2015 και 2014 είναι ως εξής: 

Έξοδα 

διοίκησης

Έξοδα 

διοίκησης

Παροχές τρίτων 1.570,22 857,31

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 1.236,00 1.224,00

Φόροι και τέλη 2.044,40 1.044,04

Λοιπά έξοδα 40,15 1.196,77

Σύνολο 4.890,77 4.322,12

31/12/2015 31/12/14

 

 

5.9. Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης έχουν ως εξής: 

31/12/2015 31/12/2014

Λοιπά Έσοδα από τόκους καταθέσεων 0,43 0,60

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 0,43 0,60  

 

5.10. Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 

Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης έχουν ως εξής: 

31/12/2015 31/12/2014

Λοιπά έξοδα 142,50 140,00

Σύνολο λοιπών εξόδων εκμετάλλευσης 142,50 140,00  

 

5.11. Χρηματοοικονομικά έσοδα  

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα έχουν ως εξής: 

31/12/2015 31/12/2014

Έσοδα από τόκους καταθέσεων 0,43 0,60

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 0,43 0,60  

 

5.12. Φόρος Εισοδήματος 

Η ανάλυση του φόρου εισοδήματος έχει ως εξής: 
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31/12/2015 31/12/2014

Αναβαλλόμενος φόρος αποτελεσμάτων 491,10  (14.711,96)

Σύνολο φόρου εισοδήματος συνεχιζ όμενης δραστηριότητας 491,10  (14.711,96)

Κέρδη προ Φόρων (από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)  (5.033,19)  (4.416,54)

Συντελεστής Φόρου 29% 26%

Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου  (1.459,63)  (1.148,30)

Προς/γές για έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορ/κούς 

σκοπούς
0 0

 - Λοιπά 1.950,73  (13.563,66)

Σύνολο φόρου συνεχιζ όμενων και διακοπεισών 

δραστηριοτήτων
491,10  (14.711,96)

 

 

 

6. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 

 

6.1. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Η εταιρεία έχει περαιώσει φορολογικά τις χρήσεις μέχρι και το οικονομικό έτος 2010 (χρήση 2009). Για τις 

ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 2010 έως 2015, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 
προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η Εταιρεία προχωράει σε ετήσια 

εκτίμηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αναμένεται να προκύψουν από τον έλεγχο παρελθουσών 
χρήσεων λαμβάνοντας τις αντίστοιχες προβλέψεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η διοίκηση θεωρεί ότι, 

τυχόν ποσά φόρων που πιθανόν να προκύψουν δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στην καθαρή θέση, στα 

αποτελέσματα χρήσης και στις ταμειακές ροές της Εταιρείας. 
 

6.2. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

 

Διεταιρική συναλλαγή με Λητώ ΜΓΧΚ Α.Ε. ποσού 1.238 € το 2015 και ποσού 1.224 € το 2014 αφορούσε έξοδο 

ενοικίου. Επίσης κατά την 31.12.2015 η Εταιρεία είχε διεταιρικές υποχρεώσεις προς το ΛΗΤΩ ΜΓΧΚ Α.Ε. ύψους 
2.867,86 € έναντι 1.585,31 € το 2014.  

 

7. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένοι σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος 
ρευστότητας και ο κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου.  

 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στον πιστωτικό κίνδυνο , τον κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο διαχείρισης 
κεφαλαίου. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής 

επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα που προκύπτουν από την αδυναμία πρόβλεψης των 
χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων. Η πολιτική 

διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται από την Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας.  
 
Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας με προσεκτική παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων, καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. 
Οι δράσεις της εταιρείας σχετικά με την επάρκεια των ταμειακών διαθεσίμων αφορούν μόνο τον περιορισμό 

του κόστους. 

 
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2015 για την Εταιρεία αναλύεται ως 

εξής: 
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Εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.569,89 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 4.569,89 0,00 0,00 0,00

31/12/2015

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

 
 

Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την 31η Δεκεμβρίου 2014 είχε ως εξής: 

 

 

Εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.303,98 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 3.303,98 0,00 0,00 0,00

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

31/12/2014

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 

Οι ανωτέρω συμβατικές ημερομηνίες λήξης αντικατοπτρίζουν τις μικτές ταμειακές ροές, οι οποίες ενδέχεται να 

διαφέρουν από τις λογιστικές αξίες των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής 
Θέσης. 

 
Πιστωτικός Κίνδυνος  
 
H έκθεση της Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία τα οποία τις ημερομηνίες 31.12.2015 και 31.12.2014 αναλύονται ως εξής: 

 

 

Κατηγορίες χρημ/κών στοιχείων 31/12/2015 31/12/2014

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα  4.783,63  7.601,68 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  1.661,08  1.661,08 

Σύνολο  6.444,71  9.262,76  
 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών στοιχείων της εταιρείας που είναι σε καθυστέρηση άνω του έτους, 
αλλά δεν έχουν απομειωθεί ήταν για το 2015, αλλά και το 2014 1.661,08 €. 

 

Διαχείριση Κεφαλαίου 
Η Εταιρεία ορίζει το ποσό του κεφαλαίου σε σχέση με την συνολική κεφαλαιακή διάρθρωση, π.χ. ίδια 

κεφάλαια και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Δεδομένου ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας 
είναι κατώτερο του ενός δέκατου του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920 περί συνέχισης της δραστηριότητας της, η 

Εταιρεία προτίθεται να αναλάβει τις απαραίτητες ενέργειες για να καλύψει τις κεφαλαιουχικές της ανάγκες. 
 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται την κεφαλαιακή διάρθρωση και κάνει τις προσαρμογές κατά το χρόνο που η 
οικονομική κατάσταση και τα χαρακτηριστικά των κινδύνων των υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων 

αλλάζουν.  
 
Το κεφάλαιο για τις χρήσεις 2015 και 2014 αναλύεται ως εξής:  

  

 

31/12/2015 31/12/2014

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  7.715,73  13.240,02 

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα  (4.783,63)  (7.601,68)

Κεφάλαιο  2.932,10  5.638,34 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  7.715,73  13.240,02 

Σύνολο κεφαλαίων  7.715,73  13.240,02 

Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων 0,38  0,43  
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8. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. 

 

 

 

 

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2016  

 

    Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος                               Για τις Οικονομικές Υπηρεσίες 

 

 

 

            Γεώργιος Α. Σκούρτης                        Παναγιώτης Ε. Ζαφειρόπουλος    Άννα Κ. Παδελοπούλου 

               Α.Δ.Τ. ΑΜ 228545                                     Α.Δ.Τ. ΑΙ 781937                Α.Δ.Τ. Ν009865 
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Γ. Στοιχεία και Πληροφορίες 

Έδρα: Μουσών 15, 11524 Αθήνα

Αρ. Μητρώου Ανωνύμων εταιρειών 59339/01/Β/05/418(2010)

Αρμόδια εποπτική αρχή: Γ.Ε.Μ.Η. (Αρ: 44883807000)

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: Γεώργιος Σκούρτης

Μέλος: Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος

Μέλος: Νικόλαος Πετμεζάκης

Μέλος: Δημήτριος Ελευθέριος Μαντζαβίνος

Οικονομικών Καταστάσεων:

Νόμιμος Ελεγκτής: Δημήτριος Δουβρής (Α.Μ.ΣΟΕΛ 33921) Έμμεση μέθοδος (ποσά εκφρασμένα σε €)

Ελεγκτική Εταιρεία: Grant Thornton A.E. (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127)

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη-Με θέμα έμφασης

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: w w w .letolab.gr

(ποσά εκφρασμένα σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

21/3/2016 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(Ποσά εκφρασµένα σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(ποσά εκφρασμένα σε €)

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2016

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΛΗΤΩ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(δημοσιευμένα βάσει του κν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΛΗΤΩ LAB 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επ ιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη 

διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1) Τα ποσά των εξόδων και υποχρεώσεων της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, όπως ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24 είναι τα ακόλουθα: α) α) Έξοδα: € 1.238 β) Υποχρεώσεις: € 2.867,86 , 2) Οι
οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» που έχει έδρα την Αθήνα, ενσωματώνεται με τη μέθοδο της
ολικής ενοποίησης, ενώ το άμεσο και έμμεσο ποσοστό συμμετοχής της σε 88,90%. 3) Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις
21.03.2016. 4) Η εταιρεία έχει περαιώσει φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009 (σημείωση 6.1 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης). 5) Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου μετοχές της
εταιρείας που να κατέχονται από την ίδια. 6)Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου Υγεία, με τη μέθοδο της ολικής
ενοποίησης. Την 31/12/2015 το έμμεσο ποσοστό συμμετοχής του ΥΓΕΙΑ ΑΕ στην Εταιρεία ανέρχεται σε 88,19%. 7) Το θέμα έμφασης της έκθεσης ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή
αναφέρεται στο γεγονός ότι κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας καθίσταται κατώτερο του ενός δέκατου του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920 περί συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας . H Διοίκηση της Εταιρείας έχει προβεί στο
σχεδιασμό κατάλληλων δράσεων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη
των συνημμένων οικονομικώνκαταστάσεων με βάση την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας. (Σημείωση 7 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης).

1

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΣΚΟΥΡΤΗΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΜ228545

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ  Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΝΑ Κ. ΠΑΔΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. : ΑΙ781937 Α.Δ.Τ. Ν009865

ΑΡ. ΑΔ. ΟΕΕ Α' 3910

01/01-31/12/2015 01/01-31/12/2014

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/(Ζημιές) πρό φόρων  (5.033,19)  (4.416,54)

Πλέον/(Μείον) Προσαρμογές για:

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  (0,60)  (0,60)

Σύνολο προσαρμογών  (0,60)  (0,60)

Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

πρίν τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης
 (5.033,79)  (4.417,14)

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος 

ενεργητικού
949,23 0,80

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών) 1.265,91  (2.924.201,87)

2.215,14  (2.924.201,07)

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  (2.818,65)  (2.928.618,21)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α)
 (2.818,65)  (2.928.618,21)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Τόκοι που εισπράχθηκαν 0,00 0,60

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β)
0,00 0,60

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Έκδοση κοινών μετοχών 0,00 2.902.921,00

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0,00 33.004,00

Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)
0,00 2.935.925,00

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)
 (2.818,65) 7.307,39

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη χρήσης 7.601,68 294,29

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη χρήσης 4.783,03 7.601,68

31/12/2015 31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.742,01 6.233,11

Απαιτήσεις από πελάτες 1.661,08 1.661,08

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.882,53 8.649,81

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.285,62 16.544,00

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 3.362.921,00 3.362.921,00

Λοιπά Στοιχεία ιδίων Κεφαλαίων (3.355.205,27) (3.349.680,98)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετόχων εταιρείας (α) 7.715,73 13.240,02

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.569,89 3.303,98

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 4.569,89 3.303,98

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 12.285,62 16.544,00

01/01-31/12/2015 01/01-31/12/2014

Κύκλος εργασιών 0,00 0,00

Μεικτά κέρδη (ζημίες) 0,00 0,00

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων  (5.033,27)  (4.417,14)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων  (5.033,19)  (4.416,54)

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α)  (5.524,29) 10.295,42

Κατανέμονται σε:

Μετόχους Εταιρείας:  (5.524,29) 10.295,42

Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημιές) μετά από φόρους (β) 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημιές) μετά από φόρους

(α) + (β)  (5.524,29) 10.295,42

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)  (0,0016) 0,0031

Προτεινόμενο Μέρισμα ανά μετοχή 0,0000 0,0000

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (5.033,27) (4.417,14)

31/12/2015 31/12/2014

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2015 και 

01.01.2014 αντίστοιχα) 13.240,02 (2.866.942,40)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (5.524,29) 10.295,42

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0,00 2.902.921,00

Λοιπές μεταβολές 0,00 (33.034,00)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2015 και 

31.12.2014 αντίστοιχα) 7.715,73 13.240,02

 

 

 

 

 

 

 

 


