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ΙΕΡΑ Ο∆ΟΣ 195 - ΑΙΓΑΛΕΩ
Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης από 04 Σεπτεµβρίου 2013 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2014
(∆ηµοσιευµένα βάσει του Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις ενοποιηµένες και µη , κατά ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της MEGALAB
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΕ. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη,
όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

Αρµόδια Υπηρεσία

Γ.Ε.ΜΗ

Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Ιορδάνης - Ανδρέας Μπαλτζόγλου

∆ιεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:

www.megalab.info/reports/egaleo

Αντιπρόεδρος

Γεώργιος ∆ηµοτσάντος

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων από το ∆.Σ.
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Εκτελεστικό µέλος

Γεώργιος Κων/νος Μπαλτζόγλου

Νόµιµος Ελεγκτής :

Γεώργιος Ι. Βαρθαλίτης

Εκτελεστικό µέλος

Σωτηρία Μητροπούλου

Ελεγκτική εταιρεία :

BAKER TILLY GREECE VNT SA

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :

Με σύµφωνη γνώµη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ποσά εκφρασµένα σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ποσά εκφρασµένα σε €

31.12.2014

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία

46.274,75

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία

1.687,53

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

833,56

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

31.12.2014
Κύκλος εργασιών

71.143,06

Κόστος πωλήσεων

-35.219,82

Μικτά κέρδη

35.923,24

Άλλα έσοδα

240,00

1.845,00

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

-34.014,96

Απαιτήσεις από πελάτες

30.165,15

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

-64.340,89

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

20.104,53

Άλλα έξοδα

Ταµιακά διαθέσιµα & ισοδύναµα

30.789,45

Ζηµιές προ φόρων χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

131.699,97

-4,04
-62.196,65

Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων

-69,89

Ζηµίες προ φόρων
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

-62.266,54

Μείον φόροι

Μετοχικό Κεφάλαιο

140.000,00

Αποτελέσµατα εις νέον

-61.872,98

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

78.127,02

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

719,16

Ζηµιές µετά από φόρους

-61.547,38

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους

-61.547,38

(Ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €)

Προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις

-0,4396

53.572,95

Σύνολο υποχρεώσεων

53.572,95

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Αποσβέσεις

23.138,03

131.699,97

Ζηµιές προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και
συνολικών αποσβέσεων

31.12.2014

2η Εναλλακτική: Έµµεση µέθοδος

40.000,00

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ποσά εκφρασµένα σε €

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης 04.09.2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ποσά εκφρασµένα σε €

Αύξηση κεφαλαίου

100.000,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (έξοδα) µετά από φόρους (συνεχιζόµενες
δραστηριότητες)

-61.547,38

Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 31.12.2014

-39.058,62

Ζηµιές προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)

31.12.2014

-62.266,54

Πλέον / Μείον προσαρµογές για:

-325,60

Αποσβέσεις

78.127,02

Προβλέψεις

23.138,03
0,00

Αποτελέσµατα (έσοδα) επενδυτικής δραστηριότητας

-52,11

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Μείωση (αύξηση) απαιτήσεων
Αύξηση (µείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

Μείον:

1] Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ενοποιούνται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής της
εταιρείας «AYTOMATOI ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS A.E.» µε την µέθοδο της
ολικής ενοποίησης.

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

122,00
-50.804,29
53.572,95

-122,00

2] ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται
να έχουν σηµαντική επίπτωση στην Οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.

Καταβεβληµένοι φόροι

3] Το απασχολούµενο προσωπικό στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχεται σε: 2 άτοµα.

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

4) Τα κατωτέρω στοιχεία αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες

κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24:

Τόκοι εισπραχθέντες

Έσοδα

Μείον:

Έξοδα

1.729,00

Απαιτήσεις

Απόκτηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες

Υποχρεώσεις

21.650,47

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης

25.000,00

-1.310,39
-37.722,35

52,11

-71.100,31
-71.048,20

Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Εισροές/ (Εκροές) προς µετόχους
Σύνολο εισροών (εκροών) χρηµ/κών δραστ/των (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθ. και ισοδ. περιόδου (α)+(β)+(γ)

139.560,00
139.560,00
30.789,45

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

0,00
30.789,45

Αιγάλεω, 23 Μαρτίου 2015
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ- ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ

∆ΗΜΟΤΣΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΥΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α.∆.Τ. ΑΕ 011705

Α.∆.Τ. ΑΚ 160173

Α.∆.Τ. Χ 208262
Α.Μ. 44601 Α ΤΑΞΗ 0011658

