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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΝ 

ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ε.Α.Ε. »  

 ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/7/2014-30/6/2015  

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 

 
   
 Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση 1.7.2014 – 30.6.2015.  
 

Γενικές παρατηρήσεις. 
 Τα βασικά στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και οι 
Λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται περιγράφονται αναλυτικά στις σημειώσεις επ’ αυτών που 
αποτελούν αναπόσπαστον μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων της  διαχειριστικής χρήσεως. 
 
 Οικονομική θέση – Αποτελέσματα. 
 Όπως προκύπτει από τις Οικονομικές Καταστάσεις και δεδομένου, ως γνωστόν, ότι δεν 
υπήρξαν έσοδα εκμεταλλεύσεως η Εταιρεία πραγματοποίησε ζημία  χρήσεως € 2.436,37 .  
             
 
Αποτελέσματα χρήσεως                               €       (6.097,62) 
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεως            €    (68.208,16) 
Αποτελέσματα (Ζημιές) εις Νέο                €      (74.305,78) 
 
Εν όψει των ανωτέρω εισηγούμεθα την μεταφορά του αποτελέσματος εις Νέον. 
 

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν εντός της χρήσεως και προοπτικές 
   
 Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα κατά την χρήση 1/7/2014-30/6/2015 τα οποία 
χρήζουν αναφοράς. Στόχος των Εκκαθαριστών είναι η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης εντός της 
επόμενης χρήσης. 
  

ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΑΙ 
 
 
 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΚΑΛΚΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 

Προς τους Μετόχους της υπό εκκαθάριση Εταιρείας «ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ» 
 

 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της υπό εκκαθάριση Εταιρείας «ΑΞΟΝΙΚΗ 
ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 30/06/2015, 
τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και 
περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές 
πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της Διοίκησης (Εκκαθαριστές) για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση (Εκκαθαριστές) έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών 
των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις 
εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η 
κατάρτιση οικονομικών 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 οικονομικών 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 οικονομικές 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 οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των 
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών 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 
οικονομικών 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 οικονομικών 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 οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της υπό εκκαθάριση Εταιρείας «ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ» 
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κατά την 30η Ιουνίου 2015 και 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. 
 
Έμφαση Θέματος 
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς στη γνώμη του ελέγχου εφιστούμε την προσοχή 
σας στη σημείωση 2 του προσαρτήματος, όπου αναφέρεται στο γεγονός ότι με απόφαση 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η εταιρία έχει τεθεί σε εκκαθάριση και για την 
αποτίμηση των στοιχείων του ισολογισμού χρησιμοποιήθηκε σαν βάση αποτίμησης η 
ρευστοποιήσιμη αξία τους. 
 
Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων 
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης 
των Εκκαθαριστών με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων 
από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 

Αθήνα, 30/10/2015 
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 
 
 

Ζερβίνη Ελένη   
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 29261 

 

 
 

Delta Partners Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΑΕ 
Αχιλλέως 8 & Λ. Κατσώνη, 17674 Καλλιθέα 

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 153 
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ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ε.Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) 

            
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙOYNIOY 2015 

 

            
        

            

  Σημειώσεις   
1/7/2014 - 
30/6/2015   

1/7/2013 –  
30/6/2014 

         

ΕΣΟΔΑ:           

Καθαρές πωλήσεις     0,00   0,00 

Κόστος πωλήσεων    0,00   0,00 
            

Μεικτό κέρδος /(ζημιά)     0,00   0,00 
            

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης 4   (6.097,62)   (2.436,37) 
            

ΚΕΡΔΗ /(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ     (6.097,62)   (2.436,37) 

Φόροι εισοδήματος 5   0,00   0,00 
            

ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ     (6.097,62)   (2.436,37) 

            

      
            

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
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ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ε.Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) 
                    
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ         
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015         
         
                    

                    
               

       Σημειώσεις    
1/7/2014- 
30/6/2015   

1/7/2013-
30/6/2014 

             
ΚΑΘΑΡΌ ΚΕΡΔΟΣ / (ΖΗΜΙΑ):       (6.097,62)  (2.436,37) 

Λοιπά συνολικά έσοδα τα 
οποία μπορούν μελλοντικά να 
μεταφερθούν στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων::              

          
 Συναλλαγματικές διαφορές           0,00    0,00 
Φόρος εισοδήματος 

σχετιζόμενος με συστατικά 
στοιχεία λοιπών συνολικών 
εσόδων       0,00  0,00 

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

               
Συγκεντρωτικά συνολικά 

έσοδα μετά από φόρους:         (6.097,62)   (2.436,37) 
            

                 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
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ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ε.Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) 
           
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η IOYNIOY 2015 
 
  Σημειώσεις   30/6/2015   30/6/2014 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         
Μακροπρόθεσμο ενεργητικό:         

Ενσώματα πάγια στοιχεία 6   1,89  1,89 
Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού     1,89  1,89 
         

Κυκλοφορούν ενεργητικό:        
Εμπορικές απαιτήσεις 7   146,74  146,74 
Χρηματικά διαθέσιμα 8   15.018,02   21.115,64 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού     15.164,76   21.262,38 
            

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ     15.166,65   21.264,27 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           
Ίδια Κεφάλαια:            

Μετοχικό κεφάλαιο 9   60.000,00   60.000,00 
Αποτελέσματα εις νέον     (74.305,78)   (68.208,16) 
Τακτικό, αφορολόγητα και λοιπά αποθεματικά 10   26.965,31   26.965,31 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων     12.659,53   18.757,15 
            

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:           
Εμπορικές υποχρεώσεις 13   2.507,12   2.507,12 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων     2.507,12   2.507,12 
            

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ     15.166,65   21.264,27 

      
      
           

Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
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ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ε.Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) 
                
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η IOYNIOY 2015 
                
                
 
                

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο   

Τακτικό, 
αφορολόγητα 

και λοιπά 
αποθεματικά   Ζημιές εις νέον   

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

                
        
Υπόλοιπο, 1 Ιουλίου 2014 60.000,00   26.965,31   (68.208,16)   18.757,15 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
μετά από φόρους          (6.097,62)   (6.097,62) 
Υπόλοιπο, 30 Ιουνίου 2015 60.000,00   26.965,31   (74.305,78)   12.659,53 

                

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο   

Τακτικό, 
αφορολόγητα 

και λοιπά 
αποθεματικά   Ζημιές εις νέον   

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

                
Υπόλοιπο, 1 Ιουλίου 2013 60.000,00   26.965,31   (65.771,79)   21.193,52 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
μετά από φόρους         (2.436,37)   (2.436,37) 
Υπόλοιπο, 30 Ιουνίου 2014 60.000,00   26.965,31   (68.208,16)   18.757,15 

                
                
                

Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
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ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ε.Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) 
      
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η  IOYNIOY 2015 
 
      

   
1/7/2014 - 
30/6/2015   

1/7/2013 - 
30/6/2014 

      

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες      
(Ζημίες)/κέρδη χρήσεως προ φόρων:    (6.097,62)  (2.436,37) 

Αναπροσαρμογές για την συμφωνία των καθαρών ροών 
από λειτουργικές δραστηριότητες:      
Αποσβέσεις   0,00  0,00 
Χρεωστικοί τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα   0,00  0,00 
Έξοδα απαξίωσης στοιχείων ενεργητικού   0,00  0,00 
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου 
κίνησης   (6.097,62)  (2.436,37) 
      
(Αύξηση)/Μείωση σε:      
Αποθέματα   0,00  0,00 
Εμπορικές απαιτήσεις   0,00  0,00 
Εμπορικές υποχρεώσεις   0,00  0,00 
Τόκοι πληρωθέντες   0,00  0,00 
Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες   0,00  0,00 
Ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες   (6.097,62)  (2.436,37) 
      
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:      
Πωλήσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων   0,00  0,00 
Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες   0,00  0,00 
      
Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες      
Πληρωμές δόσεων leasing   0,00  0,00 
Καταβλημένα μερίσματα    0,00  0,00 
Ταμειακές εκροές για χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες   0,00  0,00 
      
Καθαρή αύξηση/ (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων   (6.097,62)  (2.436,37) 
Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή του έτους   21.115,64  23.552,01 

Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του έτους   15.018,02  21.115,64 

      
      

Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών 
καταστάσεων 



ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ε.Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 

 11

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: 
 

Η ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ε.Α.Ε.  («η Εταιρεία»)  είναι ανώνυμη εταιρεία που ιδρύθηκε το 1986  και 
στεγάζεται στην Ελλάδα στη διεύθυνση Διστόμου 5-7,  στον Δήμο Αμαρουσίου.  Η κύρια 
δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η διάγνωση παθήσεων με χρήση αξονικού τομογράφου. 
 
Η Εταιρεία είναι θυγατρική του Ομίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.  («ο Όμιλος»),  ο οποίος κατέχει 
ποσοστό 50,50% των εκδομένων μετοχών αυτής. Ο Όμιλος ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. αποτελεί έναν 
ισχυρό Όμιλο που δραστηριοποιείται στο χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας με την οργάνωση και 
εκμετάλλευση νοσηλευτικών μονάδων. 
 
Η Μητρική Εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.)  είναι ανώνυμη εταιρεία που ιδρύθηκε και στεγάζεται στην Ελλάδα στη 
διεύθυνση Μαρούσι Αττικής, Διστόμου 5-7. Οι μετοχές της ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 
διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 
 
Η Εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό. 

 
 
2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: 
 

(α) Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων: Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 
της Εταιρείας, έχουν συνταχτεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ), που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Μετά την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 30.6.2006 να τεθεί η Εταιρεία 
υπό Εκκαθάριση, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν συνταχθεί σύμφωνα με 
την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας. Λόγω αυτού του γεγονότος τα στοιχεία των 
οικονομικών καταστάσεων επιμετρήθηκαν  με βάση τις ρευστοποιήσιμες αξίες. Όπου αυτό 
δεν αντιβαίνει στην προαναφερθείσα βάση παρουσίασης, έχει γίνει χρήση λογιστικών 
πολιτικών οι οποίες απορρέουν από τα ΔΠΧΑ και αναφέρονται αναλυτικά στη σημείωση 3α . 
 

(β) Καταστατικές Οικονομικές Καταστάσεις: Η Εταιρεία,  σαν θυγατρική του Ομίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε., βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, συντάσσει τις καταστατικές 
της οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 
Δεδομένου ότι η Εταιρεία έχει τεθεί σε εκκαθάριση, σύμφωνα με τις καταστατικές της 
υποχρεώσεις, όπως προβλέπεται από το άρθρο 47 του ΚΝ 2190/1920, συνέταξε προκειμένου 
να υποβάλει σε δημοσιότητα, τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2015 
(9ο έτος εκκαθάρισης). Την ευθύνη σύνταξης των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων 
έχουν οι εκκαθαριστές,  οι οποίοι ορίσθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 
Εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2006. 

 
(γ) Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων: Οι εκκαθαριστές της Εταιρείας ενέκριναν τις 

οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 30η Ιουνίου 2015, στις 31 Ιουλίου 2015. 
 

(δ) Χρήση Εκτιμήσεων: Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί 
όπως η διοίκηση (εκκαθαριστές)  προβαίνει στην διενέργεια εκτιμήσεων και υποθέσεων που 
επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού την γνωστοποίηση 
ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών 
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καταστάσεων καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια της χρήσεως. Τα 
πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. 

 
3α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: 
 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη προετοιμασία των συνημμένων 
οικονομικών καταστάσεων είναι οι ακόλουθες: 

 
(α) Αναγνώριση Εσόδων:  

Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν 
στην Εταιρεία και τα σχετικά ποσά μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα.  Τα παρακάτω 
συγκεκριμένα κριτήρια αναγνώρισης θα πρέπει επίσης να ικανοποιούνται κατά την 
αναγνώριση του εσόδου. 
 
Πώληση αγαθών: Τα έσοδα από την πώληση αγαθών,  αναγνωρίζονται όταν μεταφέρονται 
στον αγοραστή οι σημαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από την ιδιοκτησία των 
αγαθών. 
 
Πώληση υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης της υπηρεσίας.  
 
Τόκοι: Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται με βάση την λογιστική αρχή του δεδουλευμένου. 

 
(β) Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία: 

Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία 
πραγματοποιούνται. Σημαντικές βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων 
παγίων εφόσον αυτές προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή,  αυξάνουν την παραγωγική τους 
δυναμικότητα ή μειώνουν το κόστος λειτουργίας τους.  
 
Το κόστος και οι σωρευμένες αποσβέσεις ενός παγίου διαγράφονται κατά την πώλησή ή την 
απόσυρσή τους ή όταν δεν αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη 
χρήση τους.  Τα κέρδη ή οι ζημιές που προκύπτουν από την απομάκρυνση ενός παγίου 
περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία απομακρύνεται το εν λόγω 
πάγιο. 
Λόγω της επικείμενης λύσης της εταιρείας υιοθετήθηκε η αρχή της αποτίμησης των 
περιουσιακών στοιχείων με βάση τις ρευστοποιήσιμες αξίες τους και τα ενσώματα πάγια έχουν 
αποτιμηθεί με βάση την αρχή αυτή. 

 
(δ) Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων:  

Με την εξαίρεση των ασωμάτων περιουσιακών στοιχείων με απεριόριστη διάρκεια ζωής,  τα 
οποία ελέγχονται για απομείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, οι λογιστικές αξίες των λοιπών 
μακροπρόθεσμων στοιχείων του ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν 
γεγονότα,  ή αλλαγές στις συνθήκες,  υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι 
ανακτήσιμη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο 
ποσό του, η αντίστοιχη ζημία απομείωσής του καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης 
και της αξίας χρήσεως.  Καθαρή τιμή πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από τη 
πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην 
οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς,  μετά την αφαίρεση κάθε 
πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η 
καθαρή παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να 



ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ε.Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 

 13

πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο 
που αναμένεται να προκύψει από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής 
του. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού 
ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να 
αναγνωριστούν ξεχωριστά. 

 
(ε) Αποθέματα:  

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής 
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος των πρώτων υλών και των ετοίμων προϊόντων καθορίζεται 
με βάση το μέσο σταθμικό κόστος.  Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων είναι η 
εκτιμώμενη τιμή πώλησης στην κανονική λειτουργία της Εταιρείας μείον τα εκτιμώμενα κόστη 
για την ολοκλήρωσή τους και τα εκτιμώμενα αναγκαία κόστη για την πώλησή τους. Πρόβλεψη 
για βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα,σχηματίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο.  

 
(ζ) Λογαριασμοί Εισπρακτέοι και Πιστωτική Πολιτική:  

Οι βραχυπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία,  μετά 
από προβλέψεις για τυχόν μη εισπρακτέα υπόλοιπα.  Η αξία αυτή είναι και η ρευστοποιήσιμη 
τους. 

 
(η) Χρηματικά Διαθέσιμα:  

Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις με 
αρχική λήξη μικρότερη των τριών μηνών, ως χρηματικά διαθέσιμα. 

 
Για τη σύνταξη των καταστάσεων ταμειακών ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από 
μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηματικά διαθέσιμα όπως προσδιορίζονται 
ανωτέρω. 

 
(θ) Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος):  

Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζονται βάσει των οικονομικών καταστάσεων της 
εταιρείας, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν. Η δαπάνη για φόρο 
εισοδήματος περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει των κερδών 
της κάθε εταιρείας όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις, προβλέψεις για 
πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και από 
αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος βάσει των θεσμοθετημένων φορολογικών 
συντελεστών. 

 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της 
υποχρέωσης σε όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ 
της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων.  
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες 
προσωρινές διαφορές και μεταφερόμενες φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικές ζημίες, στο 
βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα 
χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων 
αχρησιμοποίητων φορολογικών απαιτήσεων και των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις εκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία του ισολογισμού 
και μειώνονται στο βαθμό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα 
κέρδη έναντι των οποίων μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόμενους φόρους 
εισοδήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 
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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 κατά την 
ημερομηνία του ισολογισμού.  
 
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 
αποτελεσμάτων. 
 

(ι) Χρηματοδοτικές Μισθώσεις:  
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις που μεταφέρουν στην Εταιρεία ουσιωδώς όλους τους 
κινδύνους και τα οφέλη που σχετίζονται με το μισθωμένο πάγιο,  κεφαλαιοποιούνται κατά 
την έναρξη της μίσθωσης στην εύλογη αξία του μισθωμένου παγίου ή,  αν αυτή είναι 
χαμηλότερη,  στη παρούσα αξία των ελάχιστων μισθωμάτων.  Οι πληρωμές για 
χρηματοδοτικές μισθώσεις επιμερίζονται μεταξύ των χρηματοοικονομικών εξόδων και της 
μείωσης της χρηματοδοτικής υποχρέωσης, ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο 
εναπομείναν υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα χρεώνονται 
απ’ευθείας στα αποτελέσματα. Τα κεφαλαιοποιηθέντα μισθωμένα πάγια αποσβένονται με 
βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή του παγίου ή την διάρκεια της μίσθωσης.  

 
Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλα τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας 
του παγίου καταχωρούνται ως λειτουργικά μισθώματα. Οι πληρωμές των λειτουργικών 
μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως ένα έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή 
βάση κατά την διάρκεια της μίσθωσης. 

 
(κ) Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις:  

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες 
υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων,  είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους 
μέσω εκροής πόρων,  τα δε ποσά των υποχρεώσεων μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα.  Οι 
προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και προσαρμόζονται έτσι ώστε 
να απεικονίζουν τη παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να εκταμιευθεί για την 
τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά με τις προβλέψεις που αναμένεται να εκκαθαριστούν σε 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, 
τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές 
με έναν 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 εάν η πιθανότητα μιας εκροής 
πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν 
αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η  εισροή 
οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.  

 
(λ) Χρηματοοικονομικά Προϊόντα:  

Η Εταιρεία δε χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. 
 

(μ) Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων: Το Συμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή Διερμηνειών, έχουν ήδη εκδώσει μία σειρά νέων 
λογιστικών προτύπων και διερμηνειών ή έχουν τροποποιήσει υφιστάμενα πρότυπα, η 
εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από 1η  
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 Ιανουαρίου 2013 και εντεύθεν (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά κατωτέρω). Η εκτίμηση της 

Διοίκησης της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων 
προτύπων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω: 
 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για περιόδους που ξεκινούν την τρέχουσα χρήση   

 
Α) ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους»: Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση 

εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών στα προγράμματα καθορισμένων 
παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του 
αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία,  για παράδειγμα,  εισφορές εργαζομένων που 
υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του μισθού. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί 
ακόμη από την ΕΕ.  

 
Β) Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ, κύκλος 2010-2012: 
 
 Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε 

έξι ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-2012 του ετήσιου 
προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.  

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

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

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

ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό του χρηματοοικονομικού στοιχείου 
ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάση των 
ορισμών του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα:  Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε 
ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της 
καθαρής θέσης επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.  

 ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς»: Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της 
διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τομέων.  

 
 ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας»: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν 

αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων 
στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη.  

 
 ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία»: Και τα δύο πρότυπα 

τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται η προ 
αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις 
όταν μια οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της αναπροσαρμογής.  

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

συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού 
στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική εταιρεία της οικονομικής οντότητας. 

 
Γ) Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ, κύκλος 2011-2013: 
 
 Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε 

τέσσερα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-2013 του ετήσιου 
προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.  
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 ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς»: Η 

τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 διευκρινίζει ότι μια εταιρεία, στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις 
που συντάσσει σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ,  έχει την δυνατότητα επιλογής μεταξύ της εφαρμογής 
ενός υπάρχοντος και ισχύοντος ΔΠΧΑ ή ενός καινούργιου ή αναθεωρημένου ΔΠΧΑ, η 
εφαρμογή του οποίου ακόμη δεν είναι υποχρεωτική,  υπό την προϋπόθεση ότι το νέο ή 
αναθεωρημένο ΔΠΧΑ επιτρέπει την εφαρμογή του νωρίτερα.  Μια οικονομική οντότητα 
απαιτείται να εφαρμόζει την ίδια έκδοση των ΔΠΧΑ στις περιόδους που καλύπτονται από τις 
πρώτες οικονομικές καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΑ. 

 
 ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από το 

πεδίο εφαρμογής του,  τον λογιστικό χειρισμό σχηματισμού μιας από κοινού συμφωνίας στις 
οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συμφωνίας. 

 
 ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας»: Διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης 

του χαρτοφυλακίου που ορίζεται στην παράγραφο 52  του ΔΠΧΑ 13  περιλαμβάνει όλες τις 
συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: 
Αναγνώριση και Επιμέτρηση», ή το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», ανεξάρτητα από το αν 
πληρούν τον ορισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως 
ορίζονται στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση».  

 
 ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν μία συγκεκριμένη 

συναλλαγή πληροί τους ορισμούς τόσο της συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 
3  «Συνενώσεις επιχειρήσεων» όσο και της επένδυσης σε ακίνητα,  όπως ορίζεται στο ΔΛΠ 40  
«Επενδύσεις σε ακίνητα»,  τότε απαιτείται η ξεχωριστή εφαρμογή και των δύο προτύπων,  
ανεξάρτητα μεταξύ τους. 
 
Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία μελέτης των επιδράσεων, των ανωτέρω τροποποιήσεων, 
στις Οικονομικές της Καταστάσεις.  
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3β. Προσδιορισμός των εύλογων αξιών 
 
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές 
αγορές προσδιορίζεται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται σε 
δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού.  Άλλες τεχνικές όπως η 
προεξόφληση μελλοντικών χρηματοροών χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της αξίας των 
λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων.  
 
Από την 1 Ιανουαρίου 2009 η εταιρεία εφαρμόζει την τροποποίηση του ΔΠΧΑ 7 που απαιτεί τη 
γνωστοποίηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω 
ιεράρχησης τριών επιπέδων: 
 
• Δημοσιευόμενες τιμές αγοράς (χωρίς τροποποίηση ή αναπροσαρμογή) για 
χρηματοοικονομικά στοιχεία που διαπραγματεύονται σε ενεργούς χρηματαγορές (επίπεδο 1) 
• Τεχνικές αποτίμησης βασιζόμενες απευθείας σε δημοσιευόμενες τιμές αγοράς ή 
υπολογιζόμενες εμμέσως από δημοσιευόμενες τιμές αγοράς για παρόμοια εργαλεία (επίπεδο 
2). 
•  Τεχνικές αποτίμησης που δεν βασίζονται σε διαθέσιμες πληροφορίες από τρέχουσες 
συναλλαγές σε ενεργούς χρηματαγορές (επίπεδο 3). 
 
Η ονομαστική αξία μείον τυχόν προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων 
εκτιμάται ότι προσεγγίζει την ρευστοποιήσιμή τους αξία.  

 
Σύγκριση ανά κατηγορία των λογιστικών και εύλογων αξιών  

 
 Λογιστική αξία Εύλογη αξία 

 
Χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία 

1/7/2014-30/6/2015 1/7/2013-30/6/2014 1/7/2014-30/6/2015 1/7/2013-30/6/2014 

Εμπορικές απαιτήσεις 146,74 146,74 146,74 146,74 

Χρηματικά διαθέσιμα 15.018,02 21.115,64 15.018,02 21.115,64 
Χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις 
    

Εμπορικές υποχρεώσεις 2.507,12 2.507,12 2.507,12 2.507,12 

 



ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ε.Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 

 18

 
4. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: 
 

Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 
αναλύονται ως εξής: 
 

 30 Ιουνίου 2015 30 Ιουνίου 2014 

Αμοιβές τρίτων 1.424,18 97,09 
Παροχές τρίτων 848,00 461,00 

Φόροι τέλη 3.572,04 754,83 

Λοιπά 253,40 1.123,45 

Σύνολο 6.097,62 2.436,37 
 
5. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: 
 

Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στις 
εταιρείες για την χρήση 1/72014-30/6/2015 είναι 29% (26% για την προηγούμενη χρήση). 
 
Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις 
φορολογικές αρχές.  Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση,  αλλά τα 
κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου 
οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου 
στιγμή κατά την οποία θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. 
 
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως την 30η Ιουνίου 2006. Σε έναν μελλοντικό 
φορολογικό έλεγχο των σχετικών ανέλεγκτων χρήσεων είναι πιθανόν να επιβληθούν πρόσθετοι 
φόροι και πρόστιμα. Η Εταιρεία θεωρεί ότι η έκβαση των φορολογικών ελέγχων και το ύψος των 
πιθανολογούμενων πρόσθετων φόρων και προστίμων, είναι δυνατόν να προβλεφθεί ικανοποιητικά 
και, ως εκ τούτου, λόγω των μεγεθών της δεν έχει γίνει σχετική πρόβλεψη στις οικονομικές 
καταστάσεις σε σχέση µε το θέμα αυτό. 

 
6. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 

 
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής:  

 

 
 Μηχανήματα 

και εξοπλισμός  
 Μεταφορικά 

μέσα  
 Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός   Σύνολο  

Κόστος     

1η Ιουλίου 2013 333.797,82 12.427,00 39.679,57 385.904,39 

Προσθήκες - - - - 

30η Ιουνίου 2014 333.797,82 12.427,00 39.679,57 385.904,39 

Σωρευμένες Αποσβέσεις     

1η Ιουλίου 2013 (333.797,79) (12.426,00) (39.678,71) (385.902,50) 

Αποσβέσεις χρήσεως - - - - 

30η Ιουνίου 2014 (333.797,79) (12.426,00) (39.678,71) (385.902,50) 

Αναπόσβεστη Αξία      

30η Ιουνίου 2014 0,03 1,00 0,86 1,89 
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Μηχανήματα 

και εξοπλισμός 
Μεταφορικά 

μέσα 
Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολο 

Κόστος     

1η  Ιουλίου 2014 333.797,82 12.427,00 39.679,57 385.904,39 

Προσθήκες - - - - 

30η Ιουνίου 2015 333.797,82 12.427,00 39.679,57 385.904,39 

Σωρευμένες Αποσβέσεις     

1η  Ιουλίου 2014 (333.797,79) (12.426,00) (39.678,71) (385.902,50) 

Αποσβέσεις χρήσεως - - - - 

30η Ιουνίου 2015 (333.797,79) (12.426,00) (39.678,71) (385.902,50) 

Αναπόσβεστη Αξία      

30η Ιουνίου 2015 0,03 1,00 0,86 1,89 

 
Κανένα στοιχείο του μηχανολογικού εξοπλισμού δεν έχει δεσμευθεί ως εγγύηση έναντι 
υποχρεώσεων.   
 
Την 30η Ιουνίου 2015  η Εταιρεία δεν είχε συμβατικές υποχρεώσεις για την αγορά ενσώματων 
παγίων στοιχείων.  

 
7. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 
 
 Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 30 Ιουνίου 2015 30 Ιουνίου 2014 

Πελάτες εσωτερικού  146,74 146,74 

Σύνολο 146,74 146,74 
 
8. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ: 

 
Τα χρηματικά διαθέσιμα αναλύονται ως κάτωθι: 
 

 30 Ιουνίου 2015 30 Ιουνίου 2014 

Ταμείο 250,89 360,63 

Καταθέσεις σε τράπεζες   
 - καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 14.767,13 20.755,01 

Σύνολο 15.018,02 21.115,64 
 
9. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 
 

Την 30η Ιουνίου 2015 και την 30η Ιουνίου 2014, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχονταν σε 
€ 60.000 και αποτελούνταν από 200.000 μετοχές αξίας € 0,30 η κάθε μία. 
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10. ΤΑΚΤΙΚΟ, ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ: 
 

Ανάλυση: 
 

 30 Ιουνίου 2015 30 Ιουνίου 2014 
Τακτικό αποθεματικό 26.965,31 26.965,31 

 26.965,31 26.965,31 

 
Τακτικό Αποθεματικό: Βάσει του Ελληνικού εμπορικού νόμου, οι εταιρείες απαιτείται να 
σχηματίσουν το 5%  τουλάχιστον των ετησίων καθαρών τους κερδών,  όπως αυτά απεικονίζονται 
στα λογιστικά βιβλία,  σε τακτικό αποθεματικό,  μέχρις ότου το συσσωρευμένο ποσό του τακτικού 
αποθεματικού γίνει τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Το ανωτέρω αποθεματικό 
δεν δύναται να διανεμηθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας, παρά μόνον κατά το πέρας 
της διαδικασίας εκκαθάρισης.  

 
11. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ: 

 
Η Εταιρεία είναι θυγατρική του Ομίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. και ως εκ τούτου συνδέεται 
με την μητρική της καθώς και με τις άλλες θυγατρικές και συνδεδεμένες αυτής.  

 
Στην χρήση που έληξε την 30.6.2015  δεν υφίστανται συναλλαγές και υπόλοιπα  με 
συνδεδεμένες εταιρείες.  
 
Επιπλέον, δεν υπάρχουν αμοιβές εκκαθαριστών καθώς και υπόλοιπα απαιτήσεων ή 
υποχρεώσεων 

 
12. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής εμπορικής νομοθεσίας,  οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες 
να διανέμουν κάθε έτος πρώτο μέρισμα που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 35% των κερδών μετά 
φόρων και μετά τον σχηματισμό του κατά νόμο τακτικού αποθεματικού.  
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από τους εκκαθαριστές και δεν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις διανομής μερίσματος. 
 

13. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 
 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι: 
 

 30 Ιουνίου 2015 30 Ιουνίου 2014 

Προμηθευτές εσωτερικού 2.507,12 2.507,12 

Σύνολο 2.507,12 2.507,12 
 

 
14. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 
 

Δεν υπάρχουν. 
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15. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: 
 

Δεν υπάρχουν. 
 
 

 Μαρούσι 31/07/2015  
   

ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
   
  

 
 

   
   

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΚΑΛΚΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ 
Α.Δ.Τ. Μ003290 Α.Δ.Τ. ΑΖ 533419 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ  0004686 Α’ ΤΑΞΗΣ 
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