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Έκθεση των ∆ιαχειριστών
επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 1ης εταιρικής χρήσης 18/1131/12/2015
Προς
Τη Συνέλευση των εταίρων της 31-3-2016.
Κύριοι Εταίροι,
Έχουµε την τιµή να θέσουµε υπόψη σας για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις της 3ης εταιρικής χρήσης 1/1 - 31/12/2015 της
εταιρείας µας και να σας δώσουµε τις παρακάτω επεξηγήσεις.
Οι προς έγκριση οικονοµικές καταστάσεις καταρτίστηκαν µε κάθε
προσοχή και επιµέλεια, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του
Ν. 3190/55 και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε
µε ακρίβεια την οικονοµική κατάστασή της κατά την 31-12-2015
καθώς και τα αποτελέσµατα που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη χρήση.
Κατά τη χρήση αυτή, όπως και στις προηγούµενες χρήσεις κατεβλήθη κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσµατικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τοµείς.
Το αποτέλεσµα των προσπαθειών αυτών φαίνεται από την εξέλιξη
των εργασιών (πωλήσεων) που ανέρχονται στο ικανοποιητικό ποσό
των 1.250,00 ευρώ, έναντι 1.450.00 ευρώ της προηγούµενης χρήσης.
Η πορεία της εταιρείας για τα επόµενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική αν ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες για τη µείωση του κόστους λειτουργίας της εταιρείας και την ανασυγκρότηση
του τµήµατος πωλήσεων.
Και τώρα προχωράµε στην ανάλυση των κονδυλίων, παραθέτοντας
και τα αντίστοιχα ποσά της προηγούµενης χρήσης .
Το πάγιο ενεργητικό ανέρχεται σε 577,36 ευρώ έναντι 587,94 ευρώ της προηγούµενης χρήσης. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε 77,17 ευρώ έναντι 64,14 ευρώ.
Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε -1.624,67 ευρώ έναντι -1.241,45
ευρώ. Οι προβλέψεις ανέρχονται σε 0,00 ευρώ έναντι 0.00 ευρώ.
Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 2.279,20 ευρώ έναντι 1.893,53 ευρώ. Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών
της εταιρείας ανήλθαν σε 1.250,00 ευρώ, έναντι 1.450.00 ευρώ.
Τα καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως ανέρχονται -383,22 ευρώ, έναντι

-4.36,11 ευρώ.

Το ποσό των καθαρών αποτελεσµάτων χρήσεως προ-

τείνουµε να διανεµηθούν ως ακολούθως:
- Αποθεµατικό

0.00

- Αµοιβές διαχειριστών

0,00

- Κέρδη διανεµόµενα στους εταίρους

0.00

- Υπόλοιπο Ζηµιών εις νέον

-383,22
Σύνολο

-383,22

Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα ούτε υπάρχει στα διαθέσιµά
της συνάλλαγµα.
Τελειώνοντας την έκθεσή µας θέλουµε να τονίσουµε τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι εργαζόµενοι για την επίτευξη του ανωτέρω αποτελέσµατος.
Από τη λήξη της χρήσης µέχρι σήµερα δεν συνέβησαν γεγονότα που
µπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζηµιές ούτε αναµένονται να προκύψουν. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστηµα δεν συνέβη κάποιο σηµαντικό γεγονός που µπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των
εργασιών της εταιρείας.
Αυτά είναι µε λίγα λόγια κύριοι εταίροι τα αποτελέσµατα και οι
δραστηριότητες της εταιρείας κατά τη χρήση και παρακαλούµε µε
τη ψήφο σας να τα εγκρίνετε µαζί µε τις οικονοµικές καταστάσεις της 31-12-2015 και ακόµη να µας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για τα πεπραγµένα της χρήσης αυτής.
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