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Ε Κ Θ Ε Σ Η    Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ  

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 

«  QWISE TECHNOLOGIES P.C  >> 

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ  

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/12/2014 

Κύριοι ΕΤΑΙΡΟΙ , 

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 

27/3/2014-31/12/2014. της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις. 

1.Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας 

Η χρηση  της οποιας τα πεπραγμενα θετομε υπο την κριση σας είναι η Πρώτη  (1η) κατά σειρά  και  

περιλαμβάνει  το  από   27 Μαρτίου  2014  μέχρι  31  Δεκεμβρίου  2014 χρονικό διάστημα . 

Η οικονομική κατάσταση  και η προοπτική της εταιρειας ως και τα αποτελεσματα  της κρίνονται  
ικανοποιητικά και τούτο οφείλεται στην δραστηριότητα της διαχειρίστριας παρ’ όλο τις δύσκολες 

οικονομικές συνθήκες της αγοράς  . 
Τα  καθαρα  αποτελέσματα κέρδη χρήσεως    ανήλθαν  στο  ποσον  των 5558,63 euro  . 

Επί του υποβαλλόμένου υπο την εγκρισή σας ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2014 και  των  

συνοδευόντων    αυτόν  λογαριασμών <<Αποτελέσματα  χρήσεως  και διάθεση αποτελεσμάτων >> 
έχουμε να παρατηρήσουμε ειδικότερα τα ακόλουθα : 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
ΧΡΗΣΕΩΣ               27.3.2014 31.12.2014 

    ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ 

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ       

   ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)     338055,66 

   ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ     256408,99 

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ)ΕΚΜ/ΣΗΣ     81646,67 

ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ     0,42 

ΣΥΝΟΛΟΝ      81647,09 

ΜΕΙΟΝ       

1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   18936,53   

3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ   56937,32 75873,85 

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ)ΕΚΜ/ΣΗΣ     5773,24 

4.ΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ   0,00   

ΜΕΙΟΝ 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ   214,61 214,61 

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΗΣ     5558,63 

ΙΙ.ΠΛΕΟΝ/ΜΕΙΟΝ :ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ       

  1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ   0,00   

  1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ   0,00 0,00 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ       

ΜΕΙΟΝ:       

1.ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ   7378,43   

2.ΟΙ ΑΠ ΑΥΤΈΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙ-   7378,43 0,00 

ΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ       

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΚΕΡΔΗ /ΖΗΜΙΕΣ)  
ΧΡΗΣΕΩΣ     5558,63 

ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ       
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Στον λογαριασμό των αποτελεσμάτων γίνεται  διάκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων της 

Εκμεταλλεύσεως και των Εκτακτων Αποτελεσμάτων. 
Ειδικότερα : 

α) Οσον αφορά τα αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως: 
 

Κατά   την  υπόλογο  χρήση  έχομε  κύκλο   εργασιών 338055,65 euro,  Μετά την αφαίρεση εκ  του 

ποσού  τούτου του κόστους των πωλήσεων ποσού  256408,99 ευρώ απέμεινε μικτό αποτέλεσμα από 
την εκμετάλλευση, δηλαδή μικτό κέρδος 81646,67 euro. Στο   μικτό   αποτέλεσμα  από  την 

εκμετάλλευση  προσετέθησαν διάφορα άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως εκ ποσου 81646,67 ευρώ και 
αφαιρέθηκαν τα έξοδα διοικητικής λειτουργείας και έξοδα διαθέσεως 75873,85 euro. Μετά την 

προσθαφαίρεση απέμεινε ποσόν 5773,24 euro. το οποίο αποτελεί το  Μερικό Αποτέλεσμα εκ της 
Εκμεταλλεύσεως. Στο  Μερικό  Αποτέλεσμα   της   Εκμεταλλεύσεως   αφαιρέθησαν οι Χρεωστικοί 

Τόκοι & τα Συναφή Εξοδα 214,61 euro και προστεθηκαν πιστωτικοι τοκοι και συναφη εσοδα 0,00 

euro το οποιον αποτελει το ολικο αποτελεσμα εκμεταλλευσεως εκ ποσου 5558,63 ευρώ .  
 

β) Όσον  αφορά  τα  Έκτακτα  Αποτελέσματα     
Στα Έκτακτα Αποτελέσματα συνυπολογίστηκαν ως έσοδα μεν τα έκτακτα και ανόργανα εσοδα0,00 

euro.και έκτακτα κέρδη –0,00 euro ως έξοδα δε τα έκτακτα & ανόργανα έξοδα 0,00. euro.. Εκ του 

συνυπολογισμού προέκυψε  αποτέλεσμα 0,00 euro . το οποίο αποτελεί το Έκτακτο Αποτέλεσμα εκ 
της Εκμεταλλεύσεως  και έτσι προέκυψαν τα Οργανικά και έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη) εκ 5558,63 

euro. Από τα Οργανικά  και Έκτακτα Αποτελέσματα δεν έγινε καμία απόσβεση δεδομένου ότι το 
σύνολο των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων εκ 7378,43 euro είναι ενσωματωμένο στο λειτουργικό 

κόστος . Συνεπώς τα Καθαρά Αποτελέσματα ( κέρδη ) της χρήσεως προ φόρων , παρέμειναν στο 
ποσόν των 5558,63  euro. 

 

2.Οσον αφορά τη διάθεση των αποτελεσμάτων  
 

  31.12.2014 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)  ΧΡΗΣΕΩΣ 5558,63 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΕΡΔΩΝ /ΖΗΜΙΩΝ   

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 0,00 

    

ΣΥΝΟΛΟΝ  5558,63 

ΜΕΙΟΝ  1.ΦΟΡΟΣ   ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1756,74 

ΚΕΡΔΗ  ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ  3801,89 

    

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΏΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ   

1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 190,09 

3.ΔΙΑΘΕΣΗΜΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 0,00 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ   

2.ΚΕΡΔΗ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ METOXOYΣ 0,00 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΕΡΔΩΝ /ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ  3611,80 

  3801,89 

    

 

 

Τα ανωτέρω καθαρά αποτελέσματα  της χρήσεως ο  διαχειριστής αποφάσισε  να τα διαθέσει  ως 
ακολούθως ,θέτοντας την απόφασή της αυτή υπό την έγκρισή σας :α) εις φόρο εισοδήματος 1756,74 

euro. β) τακτικό αποθεματικό 190,09 ευρώ, το δε υπόλοιπο ποσό μετά τους ως άνω συμψηφισμούς 
3611,80 ευρώ κέρδη εις νέον  .  

Μετά την  κατά  τα   ανωτέρω   διάθεση   των   Αποτελεσμάτων , ο Ισολογισμός   της   31ης    

Δεκεμβρίου 2014 καταρτίστηκε   από  τον  Διαχειριστή όπως ακριβώς αναφέρεται στην από 30 
Μαρτίου 2015 απόφασή της. 

Τον ως άνω καταρτισθέντα  παρά της διαχειρίστριας και αναμορφωθέντα κατά τα ανωτέρω 
Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014 υποβάλλω προς έγκριση στη Γενική σας Συνέλευση . 
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3. Όσον αφορά τον Ισολογισμό 

Επί του υποβαλλομένου προς έγκριση Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014‘έχουμε να 
παρατηρήσουμε τα ακόλουθα : 

 
Α) ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  

 

α) Όσον αφορά το Πάγιο Ενεργητικό : 
1.Στις ενσώματες ακινητοποιήσεις επήλθαν οι ακολουθες μεταβολες  

Ο λογ/μος κτίρια-εγκ/σεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων  ανέρχεται στο ποσό των 0,00 ευρώ  
Ο λογαριασμός  μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός ανέρχεται 

στο ποσό των 0,00 ευρώ  
Ο λογαριασμός έπιπλα και λοιπός εξοπλισμος παρουσιαζει το ποσό των 10929,65 ευρώ  

Ο λογαριασμός Μεταφορικά μέσα παρουσιάζει το ποσό των 0,00 ευρώ  

Ο λογαριασμός Συμμέτοχες και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις περιλαμβάνει ποσό 6880,00  ευρώ  
Δοσμένες εγγυησεις Μισθωματων 955,00 

Και οφειλόμενες εξωκεφαλαιουχικες εισφορές εταίρων 5925,00 ευρω   
 

Όσον αφορά τα Εξοδα Εγκαταστασεως  

Ο λογαριασμος αυτος δεν έχει κινηθεί   
 

β) Όσον αφορά το Κυκλοφορούν Ενεργητικό : 
1.Οι  απαιτήσεις ανερχονται στο ποσο των 47982,86 ευρώ  

2.Στα διαθέσιμα ,δηλαδή στο ταμείο και τις καταθέσεις όψεως και  προθεσμιας , ανέρχονται δε στο 
ποσον των 47673,99 euro 31-12-2014. 

 

Β) ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
 

α) Όσον αφορά τα ίδια κεφάλαια : 
1.Το εταιρικό κεφάλαιο  της εταιρείας ανέρχεται  στο ποσό των 44075,00 ευρώ  

Οφειλόμενο εταιρικό κεφάλαιο εξωκεφαλαιουχικων εισφορών 5925,00 ευρώ  

1.Στα αποθεματικά κεφάλαια  έγιναν οι κατωθι μεταβολές.  
α) Το τακτικό αποθεματκό ανέρχεται στο  ποσό 190,00 euro  

Στον λογ/σμον αποτελέσματα  εις νέον : Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον 3611,80 ευρώ  
 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  

 

Προβλέψεις για αποζημίωση του προσωπικού λογω εξόδου από την υπηρεσία δεν έχουν 
πραγματοποιηθεί   
 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Δεν υπάρχουν  

 
β) Όσον αφορά τις υποχρεώσεις : 

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στο σύνολό τους ανέρχονται στο ποσό των 53199,02 ευρώ   Για τις 
σημαντικότερες από αυτές σημειώνουμε τα ακόλουθα: 

Οι επιταγες πληρωτεες   ανέρχονται το 2014 στο ποσό των 15000,00 ευρώ  
Οι Τράπεζες  όσον αφορά τους λογαριασμούς βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων , ανέρχονται στο 

ποσόν των 0,00 ευρώ   

Οι Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη 5060,00  εuro το 2014  
Οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί  2962,24 euro το 2014  

Οι Πιστωτές Διάφοροι 3833,16 euro το 2014. . 
Ο δε λογαριασμος προκαταβολες πελατών στην Κλειομένη χρήση παρουσιάζει υπόλοιπο 1013,24 

ευρώ  .  

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Ευελπιστούμε ότι η εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας μας θα εινα ικανοποιητικη μελλοντικα  

 
Οικονομική θέση της εταιρείας  

Από τη  συσχέτιση  του  υπό   κρίση  Ισολογισμού   με τις οικονομικές συνθήκες οι οποίες επικρατούν 

στην αγορά ,προκύπτει το συμπέρασμα  οτι εχουμε  ικανοποιητικούς οικονομικούς δείκτες  
λαμβανομένης και της οικονομικής κρίσης η οποία μαστίζει την Ελληνική Αγορά  . 
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Ο Διαχειριστής   έκανε ότι ήταν  δυνατό για την αναπτυξη των εργασιων της εταιρειας . 

Βεβαιως θα συνεχίσει  την προσπάθεια και αισιοδοξεί  σε μεγαλύτερη ακόμη δραστηριοποίηση προς 
επίτευξη των στόχων οι οποιοι ειναι σε υψηλα επιπεδα  

Ο Διαχειριστής  όπως έχει  εκ του Νόμου υποχρέωση, σας παρέδωσαν αντίγραφό του υπό την 
έγκρισή σας τιθεμένου Ισολογισμού όλων των οικονομικών καταστάσεων . Επίσης , έθεσε στη 

διάθεσή σας όλα τα Βιβλία και Στοιχεία της Εταιρείας και την παρούσα Έκθεσή του επι των 

πεπραγμένων της χρήσεως.  
Κατ΄αυτόν τον τρόπο πιστεύει  ότι μετά γνώσεως θα μπορείτε να αποφανθείτε επί της εγκρίσεώς των  

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2014 κρίνεται ικανοποιητική  

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2014 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 53801,89 ευρώ. 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 27.3.2014-31.12.2014 έχουν  ως 

εξής: 

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 

 31/12/2014     

Κυκλοφορούν ενεργητικό 97100,45 89,72%    

Σύνολο ενεργητικού 108227,47     

      

Πάγιο ενεργητικό 3650,52 3,37%    

Σύνολο ενεργητικού 108227,47     

      

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο 
ενεργητικό. 

      

Ίδια κεφάλαια 53801,89 101,13%    

Σύνολο υποχρεώσεων 53199,02     

      

 

      

Σύνολο υποχρεώσεων 53199,02 49,15%    

Σύνολο παθητικού 108227,47     

      

Ίδια κεφάλαια 53801,89 49,71%    

Σύνολο παθητικού 108227,47     

      

Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας  

      

Ίδια κεφάλαια 53801,89 1473,81%    

Πάγιο ενεργητικό 3650,52     

      

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια 
Κεφάλαια. 

      

Κυκλοφορούν ενεργητικό 97100,45 182,52%    

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 53199,02     

      

Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με 

στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

      

Κεφάλαιο κινήσεως 44075,00 45,39%    

Κυκλοφορούν ενεργητικό 97100,45     

      



     5 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο 
χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων 
υποχρεώσεων). 

 

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 

 31/12/2014     

Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 5558,63 1,64%    

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 338055,66     

      

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και 
ανόργανων αποτελεσμάτων. 

      

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 5558,63 1,64%    

Σύνολο εσόδων 338056,08     

      

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα 

      

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 5558,63 10,33%    

Ίδια κεφάλαια 53801,89     

      

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.  

      

Μικτά αποτελέσματα 81646,67 24,15%    

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 338055,66     

      

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της 
εταιρείας. 

 

3.Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι 

Απο την συσχετιση των οικονομικων μεγεθων της εταιρειας μας προκυπτει η  πορεια της εταιρειας μας  

είναι ικανοποιητική  ,επηρεαζόμενη  συνέπεια των δυσμενών οικονομικών δεδομένων της αγορας. 

Ο διαχειριστής  κάνει  ότι είναι δυνατο και θα συνεχίσει την προσπάθεια αυτή αισιοδοξώντας  ότι θα  

πετυχει  καλλίτερα αποτελέσματα  
Λογω της οικονομικής κρίσης η οποία μαστίζει την αγορά ,η ανάληψη και η διαχειριση των εργασιών 

της εταιρείας γίνεται με μεγάλη προσοχή και επιμέλεια προκειμένου κατά το δυνατόν να αποφευχθούν 
οι τυχόν επιχειρηματικοί κίνδυνοι 

4.Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης 

Δεν δραστηριοποιειται η εταιρεια μας στον τομεα ερευνας 

5.Διαθέσιμο συνάλλαγμα 

Δεν υπαρχει διαθεσημο συναλλαγμα στην επιχειρηση ουτως ωστε να υπαρχουν  Κινδυνοι απο την 

κατοχη, του οπως συναλλαγμαικος κινδυνος.    

6.Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα 

Η εταιρεια εχει ως στοχο το μεγιστο εις εις την μειωση του τραπεζικου κοστους 

7.Ακίνητα της εταιρίας 

Δεν υπαρχουν ακινητα στην κατοχη της εταιρειας 
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8.Υποκαταστήματα εταιρείας 

 
Η Εταιρεια δεν εχει υποκαταστηματα  

 

9.Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία 

υποβολής της παρούσας έκθεσης. 

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 εταιρίας. 

10.Λοιπες Παρατηρησεις επι των οικονομικων καταστασεων  

 
Ολες οι  λογιστικες ενεργειες  διενεργηθεισαν σε γνωση των διαχειριστών κατά τον χρόνο που έλαβαν 

χώρα και σήμερα με την παρουσα εκθεση της επικυρώνει  το αληθές τούτο . 
 

Όσον αφόρα τα Έξοδα Εγκαταστάσεως  

Δεν έχει κινηθεί ο αναφερόμενος λογαριασμός   
Στα πλαίσια της δραστηριοποίησης της εταιρείας μας ως διαχειριστής ασχολήθηκα με την 

αναδιοργανωση λειτουργειας των τμηματων της εταιρειας μας ως και την δυναμικη δυεισδηση στην 
αγορα ανα την Ελληνικη Επικρατεια  για την διευρυνση της δραστηριοτητας της και κυρίως πώλησης 

μέσω διαδικτύου με πολύ θετικά αποτελέσματα  

 
Κύριοι εταίροι  

 
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της 

χρήσεως 27.3.2014.-31.12.2014. O διαχειριστής, όπως έχει  εκ του Νόμου υποχρέωση, σας παρέδωσε 

αντίγραφό του υπό την έγκρισή σας τιθεμένου Ισολογισμού  Επίσης , έθεσε στη διάθεσή σας όλα τα 
Βιβλία και Στοιχεία της Εταιρείας και την παρούσα Έκθεσή του επι των πεπραγμένων της χρήσεως.  

Κατ΄αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε  ότι μετά γνώσεως θα μπορείτε να αποφανθείτε επί της εγκρίσεώς 
των .   

 
Αθήνα   30 Μαρτίου 2015 

 

 
O Διαχειριστής 

 
 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  


