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Έδεσσα, 26 Αυγούστου 2016 

 
Κύριοι , 
Σύμφωνα με τον Ν.4072/2012, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποβάλλει και θέτει στην 
κρίση της Γενικής Συνέλευσης τις οικονομικές καταστάσεις της 1ης εταιρικής χρήσης 
(21/03/2015 - 31/12/2015), με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις 
εγκρίνετε 
 
Κύκλος Εργασιών  
 
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας στη χρήση 2015 ανήλθε σε 31.407,04  € . Συγκριτικά 
στοιχεία με προηγούμενα έτη δεν υπάρχουν μια και  η εταιρεία πραγματοποίησε έναρξη 
εργασιών την 21 Μαρτίου του 2015 . 
 
 
 
 
Πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων 
 
Οι Πωλήσεις  για λογαριασμό τρίτων  ανήλθαν σε 220.668,38. €.  
 
 
 
Οικονομικό Αποτέλεσμα 
 
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2.243,69. Στην χρήση 2015 έγιναν αποσβέσεις οι οποίες 
ήταν 2.725,76 €  
 
Ανάλυση κονδυλίων ισολογισμού 
 
Το πάγιο ενεργητικό ανέρχεται σε 3376,70 € . Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε 
48.967,39 €. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέχονται σε 49.351,07 € . 
 
 
Διάθεση Καθαρών Κερδών 
 
Τα καθαρά κέρδη της χρήσεως είναι  2.243,69 €. Η διάθεση αυτών έγινε ως ακολούθως: 
 
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά κλειομένης 
 χρήσεως 2015           
  
            Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 2.243,69 
            (+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγουμένων   
                   χρήσεων 0 

            Σύνολο 2.243,69 
            ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος Εισοδήματος 1.250,67 
                    Κέρδη προς διάθεση 993,02 
                    Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:  



                    1. Τακτικό αποθεματικό 49,65 
                    5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά 0 
                    8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον 943,37 

Μερισματική Πολιτική 
 
Για την χρήση 2015 η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα . 
 
 
Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παραμένει αμετάβλητο και ανέρχεται στα 2.000 € 
αποτελούμενο από 200 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 € η μία. 
 
 
Συμμετοχές  
 
Στη χρήση του 2015 δεν έγινε καμία μεταβολή στις συμμετοχές της Εταιρείας.  
 
Φορολογικοί Έλεγχοι 
 
Η Εταιρεία  δεν έχει ελεγχθεί φορολογικώς για την χρήση 2015.  
 
Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας. 
 
Η Οικονομική κρίση που μαστίζει την χώρα δεν επιτρέπει υπεραισιόδοξες προβλέψεις, 
παρόλα αυτά η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα έτη προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική. 
Σκοπός των διαχειριστή – εταίρων της εταιρίας είναι να μειώσουν κατά το δυνατό τα 
λειτουργικά έξοδα της εταιρίας ώστε να μπορεί η εταιρία να επιβιώσει στο νέο περιβάλλον 
που διαμορφώνεται.    
 
 
 
Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. 
 
Δεν υπάρχουν. 
 
Επιστημονική και Τεχνολογική Έρευνα 
 
Δεν υπάρχει 
 
Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα. 
 
Δεν υπάρχουν 
 
 
 
Ακίνητα της εταιρίας. 
Η εταιρία δεν έχει στην κατοχή της ακίνητα . 
 
 
Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές: 
 
Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν 
λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές αρχές : 
 
Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών: 
 
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσης αυτών Οι 
αποσβέσεις όλων των περιουσιακών στοιχείων υπολογίσθηκαν με βάση τους 
προβλεπόμενους φορολογικούς συντελεστές 



 
Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 
 
Δεν υπάρχουν. 
 
Αποτιμήσεις απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα. 
 
Δεν υπάρχουν. 
 
Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και 
βραχυπρόθεσμες. 
 
Δεν υπάρχουν 
 
Σημαντικές ζημίες που κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν είτε 
αναμένονται να προκύψουν.  
Δεν υπάρχουν 
 
Άλλα σημαντικά γεγονότα. 
 
Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της παρούσας έκθεσης δεν 
συνέβησαν που θα έπρεπε να αναφερθούν. 
 
 
Υποκαταστήματα της εταιρίας. 
 
Η εταιρία δεν διαθέτει υποκαταστήματα. 
 
 
Μετά τα παραπάνω κ.κ. Εταίροι, αφού λάβετε υπ' όψη σας ότι ο Ισολογισμός καταρτίσθηκε 
εμπρόθεσμα σας παρακαλούμε: 1. Να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 
21/03/2015 έως 31/12/2015. 2. Να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της 
χρήσης 2015 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. 
 

Έδεσσα  
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ                                                      Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ                                                          
 
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΜΗΤΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
(Α.Δ.Τ ΑΕ835811 )      (Α.Δ.Τ ΑΖ809629 ) 
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