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Δημητσάνα 30 Μαρτίου 2015
Κύριοι Εταίροι,
Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζω τη
δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2014 (8/4/2014 – 31/12/2014) 1η χρήση.
Η χρήση που έκλεισε την 31η Δεκεμβρίου 2014 (1η διαχειριστική χρήση) παρουσίασε
τα εξής οικονομικά στοιχεία:
Κατά την 1η διαχειριστική χρήση που αναφέρεται στην περίοδο από 8/4/2014 έως
31/12/2014 η Εταιρεία δεν πραγματοποίησε κέρδη. Η Εταιρεία η οποία είναι
νεοϊδρυθείσα παρά την ύφεση που πλήττει την χώρα μας έφτασε κύκλο εργασιών
στο ύψος των 12.269,92. Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 4.514,13 ευρώ και το σύνολο
των δαπανών σε 15.677,75 ευρώ. Οι ζημιές χρήσης όπου προέκυψαν είναι
11.163,62 ευρώ και με την απόδοση του τέλους επιτηδεύματος οι ζημιές εις νέον θα
προσδιοριστούν σε 11.830,29 ευρώ.
Η οικονομική θέση της εταιρείας είναι καλή, διότι δεν υπάρχουν μεγάλες
υποχρεώσεις τις οποίες η εταιρεία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει.
Οι προοπτικές μας για το 2015 πιστεύουμε ότι θα είναι καλύτερες με ένταση των
προσπαθειών μας και την απόκτηση περισσότερης εμπειρίας.
Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο
γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την
πορεία της εταιρείας. Τέλος παρέχω τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με την
εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ.3 του κ.ν. 2190/192 & παραγράφων 1 και 2
του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920.
Με την πεποίθηση ότι η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά την 1η
διαχειριστικής της χρήσης υπήρξε συνετή και επιμελής, θέτω υπό την κρίση της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τον Ισολογισμό της χρήσης που έληξε την 31η
Δεκεμβρίου 2014 μαζί με το κατά νόμο προσάρτημα και τις οικονομικές
καταστάσεις προς έγκριση.

Κύριοι Εταίροι
Μετά από τα παραπάνω παρακαλώ για την έγκριση του ισολογισμού και των
αποτελεσμάτων 2014.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η συνεδρίαση λύεται και σε
πίστωση των ανωτέρω συντάσσεται το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως
ακολούθως:
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