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Γηα ηε δηαρείξηζε ρξήζεσο 1.1.2014 έσο 31.12.2014 

Πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Δηαίξσλ 

 

Κύξηνη Δηαίξνη, 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζέζνπκε ππόςε ζαο γηα έγθξηζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 

1/1 - 31/12/2014 ηεο εηαηξείαο καο θαη λα ζαο δώζνπκε ηηο παξαθάησ επεμεγήζεηο. 

Οη πξνο έγθξηζε νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηαξηίζηεθαλ κε θάζε πξνζνρή θαη επηκέιεηα, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 22 παξάγξαθνο 3  ηνπ Ν. 3190/55 «Πεξί Δηαηξεηώλ Πεξηνξηζκέλεο 

Δπζύλεο», ηνπ Κ.Β.. θαη ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο, απεηθνλίδνπλ δε κε αθξίβεηα ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζή ηεο θαηά ηελ 31-12-2014 θαζώο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε ρξήζε. 

Καηά ηε ρξήζε απηή, όπσο θαη ζηηο πξνεγνύκελεο ρξήζεηο, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαηέβαιε 

θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ πιεξέζηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε νξγάλσζε ηεο 

εηαηξείαο ζε όινπο ηνπο ηνκείο. 

Σν απνηέιεζκα ησλ πξνζπαζεηώλ απηώλ θαίλεηαη από ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηώλ 

(πσιήζεσλ) πνπ αλέξρνληαη ζην ηθαλνπνηεηηθό πνζό ησλ 235542,46 επξώ, έλαληη 170302,66 

επξώ ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο. 

Η πνξεία ηεο εηαηξείαο γηα ηα επόκελα ρξόληα πξνβιέπεηαη αζθαιήο θαη απνδνηηθή αλ 

ιεθζνύλ ππόςε νη πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιεη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην γηα ηε κείσζε ηνπ 

θόζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο θαη ηελ αλαζπγθξόηεζε ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ. 

Καη ηώξα πξνρσξάκε ζηελ αλάιπζε ησλ θνλδπιίσλ, παξαζέηνληαο θαη ηα αληίζηνηρα πνζά 

ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο. 

Σν πάγην ελεξγεηηθό αλέξρεηαη ζε 16362,82 επξώ έλαληη 15187,62 επξώ ηεο πξνεγνύκελεο 

ρξήζεο. Σν θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό αλέξρεηαη ζε 362750,66 επξώ έλαληη 262678,49 επξώ. 

Οη κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνύ αλέξρνληαη ζε 0 επξώ έλαληη 0 επξώ. 

Σα ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζε 176519,33 επξώ έλαληη 68036,05 επξώ. Οη πξνβιέςεηο 

αλέξρνληαη ζε 0 επξώ έλαληη 0 επξώ. Οη ππνρξεώζεηο ηεο εηαηξείαο αλέξρνληαη ζε 150800,13 

επξώ έλαληη 159467,47 επξώ. Σα αθαζάξηζηα έζνδα από ηνλ θύθιν εξγαζηώλ ηεο εηαηξείαο 

αλήιζαλ ζε 235542,46 επξώ, έλαληη 170302,66 επξώ. {Σα θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεσο 

αλέξρνληαη ζε 148959,80 επξώ, έλαληη 93708,27 επξώ.  ην πνζό ησλ θαζαξώλ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, αλ πξνζηεζεί ην ππόινηπν θεξδώλ πξνεγνύκελεο ρξήζεσο εθ 

68036,05 επξώ θαη αθαηξεζεί θαη ν θόξνο εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεσο εθ επξώ 40394,20 

απνκέλνπλ θέξδε πξνο δηάζεζε 176601,65 επξώ, ηα νπνία πξνηείλνπκε λα δηαλεκεζνύλ σο 

αθνινύζσο: 



 

- Σαθηηθό απνζεκαηηθό             επξώ       82,32 

- Μεξίζκαηα πιεξσηέα            επξώ       0 

- Τπόινηπν θεξδώλ εηο λένλ    επξώ 176519,33} 

                                    ύλνιν επξώ 176601,65}  

Η εηαηξεία δελ θαηέρεη ρξεόγξαθα νύηε ππάξρεη ζηα δηαζέζηκά ηεο ζπλάιιαγκα. 

Η εηαηξεία έρεη έλα (1) ππνθαηάζηεκα ζηε Ρηδάξε 32 Αζήλα, ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζε 

κηζζσκέλν αθίλεην. 

Από ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη ζήκεξα δελ ζπλέβε θάπνην ζεκαληηθό γεγνλόο πνπ κπνξεί λα 

επεξεάζεη αηζζεηά ηελ πνξεία ησλ εξγαζηώλ ηεο εηαηξείαο. 

Απηά είλαη κε ιίγα ιόγηα θύξηνη κέηνρνη ηα απνηειέζκαηα θαη νη δξαζηεξηόηεηεο ηεο εηαηξείαο 

θαηά ηε ρξήζε θαη παξαθαινύκε κε ηε ςήθν ζαο λα ηα εγθξίλεηε καδί κε ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο 31-12-2014 θαη αθόκε λα απαιιάμεηε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

θαη ηνπο ειεγθηέο από θάζε επζύλε γηα ηε ρξήζε απηή. 
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