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 Κύριοι Μέτοχοι, 

 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σάς παρουσιάζουμε τη 

δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2015. 

 Η χρήση που έκλεισε δεν ήταν για την εταιρεία μας μια καλή περίοδος. 

 Τα κυριότερα σημεία της περασμένης χρήσης είναι τα εξής: 

 Τα έσοδα αυξήθηκαν σε εξήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα ευρώ 

(63.480,00) και μετά την αφαίρεση των εξόδων Διάθεσης, Διανομής, Διοίκησης, 

Χρηματοπιστωτικών και αποσβέσεων η ζημιά ανήλθε σε δεκαεπτά χιλιάδες 

επτακόσια ενενήντα εννέα και εβδομήντα τρία λεπτά (17.799,73) έναντι ζημιάς 

τέσσερις χιλιάδες επτακόσια πενήντα εννέα και ενενήντα δύο λεπτά (4.759,92) της 

προηγούμενης χρήσης. 

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016 

 Οι προοπτικές μας για το 2016 πιστεύουμε ότι θα είναι καλύτερες. 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσης χρήσης, όπως και τον 

συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόσθηκαν οι 

ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές: 

 1. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών. 

 Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία 

κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος). 

 Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί 

με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 88/1973. 

 2. Αποτίμηση αποθεμάτων-Κόστος παραγωγής προϊόντων. 

Δεν υπάρχουν 

3.Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένα νομίσματα. 

Δεν υπάρχουν 

 

4.Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε 

μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες. 

Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησής των, από την ημέρα 

κλεισίματος του Ισολογισμού, είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην 

κατηγορία των μακροπρόθεσμων όλες δε οι λοιπές έχουν συμπεριληφθεί στην 

κατηγορία των βραχυπρόθεσμων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις. 

5.Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού. 

 Δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημιώσεις αποχωρούντος και 

απολυομένου προσωπικού, ακολουθούμενης παγίως της αρχής επιβάρυνσης κάθε 

χρήσης με τα εντός αυτής καταβαλλόμενα ποσά αποζημιώσεων. 



 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 

 Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2015 βελτιώθηκαν σε σχέση με αυτά του 

προηγουμένου έτους. 

 Η  Χρήση παρουσίασε αυξημένη ζημιά σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 

και μετά την αφαίρεση των εξόδων διαθέσεων, των Γενικών εξόδων διαχείρισης των 

μη κοστολογηθεισών αποσβέσεων, των χρηματοπιστωτικών εξόδων και των 

εκτάκτων ανόργανων εξόδων, η ζημιά ανήλθε σε δεκαεπτά χιλιάδες επτακόσια 

ενενήντα εννέα και εβδομήντα τρία λεπτά (17.799,73) έναντι ζημιάς τέσσερις χιλιάδες 

επτακόσια πενήντα εννέα και ενενήντα δύο λεπτά (4.759,92) της προηγούμενης 

χρήσης. 

 

 Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε: 

1.Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 2015. 

2.Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα 

της χρήσης 2015 σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό. 

. 

 

Αθήνα 31 Αυγούστου 2016 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 


