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Κύριοι εταίροι,
Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 τις οποίες σας
παρουσιάζουμε προς έγκριση, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα διεθνή Λογιστικά Πρότυπα όπως
προβέπει ο νόμος και παρακαλούμε όπως τις εγκρίνετε.
1. Οικονομική Κατάσταη της εταιρίας
Τα κυριότερα σημεία της δραστηριότητας της παρούσας χρήσης είναι τα εξής:
1.1 Ο κύκλος εργασιών έφτασε το ποσό των 98829,78 ευρώ.
1.2 Το σύνολο της αξίας των παγίων στοιχείων έφτασε στο ποσό των 84412,91 ευρώ. Για
την χρήση αυτή δεν έγιναν αποσβέσεις σύμφωνα με το Ν. 4110/2013. (Έγινε χρήση της
δυνατότητας σε νέες επιχειρήσεις να μην διενεργήσουν αποσβέσεις για τις 3 πρώτες
διαχειριστικές περιόδους).
1.3 Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 5000,00 ευρώ.
1.4 Τα έξοδα εγκατάστασης έφθασαν το ποσό των 809,01 ευρώ.
1.5 Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού έφτασε το ποσό των 40541,25 ευρώ.
2. Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές
Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της πρώτης εταιρικής χρήσης από 27/5/2013 έως
31/12/2014 και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, εφαρμόστηκαν οι εξής βασικές
λογιστικές αρχές:
1. Αποτίμιση παγίων περιουσιακών στοιχείων: Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος). Αποσβέσεις δεν
διενεργήθηκαν σύμφωνα με την δυνατότητα των νέων επιχειρήσεων του Ν. 4110/2013.
2. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες και
μακροπρόθεσμες: Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησης τους από την ημέρα
κλεισίματος του Ισολογισμού είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην
κατηγορία των μακροπρόθεσμων, όλες οι υπόλοιπες στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων.
3. Παρουσίαση αποτελεσμάτων χρήσης
Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική και πρέπει
να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην αναμενόμενη πορεία της, δεδομένου πως υπάρχει μια
ανοδική σταθερή πορεία εσόδων. Η ζημία που προέκυψε ήταν αναμενόμενη λόγω του ότι
έχουμε μια νεοσύστατη επιχείρηση με μεγάλο κόστος επένδυσης. Τα σταδιακά αυξανόμενα
έσοδα της δίνουν την πεποίθηση της σύντομης κερδοφόρας πορείας της.

4. Προοπτικές για το μέλλον
Η εταιρία είναι αισόδοξη για την μελοντική της πορεία. Οι συνεχείς προσπάθειες για
βελτίωση των υπηρεσιών και των προϊόντων της και για επίτευξη χαμηλών εξόδων θα την
οδηγήσουν σε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Σκοπός της εταιρίας είναι η επέκταση των
δραστηριοτήτων της , η επίτευξη νέων στόχων και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της.
Συνοψίζοντας τα παραπάνω σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε
προσπάθειες ανόδου της εταιρίας με άμεσο αποτέλεσμα την κερδοφορία της και την αύξηση
διανομής κερδών.
5. Άλλα σημαντικά γεγονότα
Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως 2014 μέχρι την σύνταξη της παρούσας έκθεσης δεν
συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν στην παρούσα έκθεση
και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρίας βαίνει ομαλά.
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