Προς την
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της 30ης Ιουνίου 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα µε το άρθρο 43α του Κ.Ν. 219011920, όπως ισχύει μετά το
Ν.3604/2007, έχουμε την τιμή να υποβάλουμε στη σημερινή συνέλευσή τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση 2014 τις σχετικές παρατηρήσεις µας
πάνω σ' αυτές, και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.
1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας
Ο κύκλος εργασιών της χρήσης που έκλεισε στις 31.12.2014, ήταν 465.781,43
ευρώ.
Αναλυτικότερα, τα ακαθάριστα έσοδα κατά κλάδο εκμετάλλευσης, για την περίοδο από 01/01/2014-31/12/2014 ήταν:
•
•
•
•

Έσοδα από Πωλήσεις προϊόντων
Έσοδα από Πωλήσεις υπηρεσιών
Επιχορηγήσεις
Έσοδα κεφαλαίων

463.745,13
0,00
0,00
0,00

ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, διαπιστώνεται ότι η διαρρεύσασα
χρήση δεν ήταν αποτελεσματική, αφού πραγματοποιήθηκαν ζημίες 10.619,87 ευρώ.
2. Οικονομική θέση της εταιρίας
Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας, όπως αυτή είναι αποτυπωμένη στις οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2014, μπορούμε να πούμε
ότι δεν ήταν ικανοποιητική καθόσον η επιχείρηση έχει δημιουργήσει µία σωρευμένη ζημία 270.267,24 ευρώ.
Σημειώνεται εδώ ότι:
•

Δεν έχει ως σήμερα καταστεί επισφαλής καμία απαίτηση της εταιρίας κατά
πελατών της.

•

Το προσωπικό της επιχείρησης δεν είναι μόνιμα εργαζόμενοι και στηρίζεται
στην προσφορά υπηρεσιών από μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, µε
αποτέλεσμα η εταιρία, να µην προχωρήσει στη διενέργεια πρόβλεψης αποζημίωσης του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.

•

Επί των παγίων παραγωγικών στοιχείων της μονάδας, έχουν λογισθεί αποσβέσεις µε βάση τους συντελεστές του Π.Δ. 100/1998 και του Π.Δ.
299/2003 της ΠΟΛ. 1216/2013 και του ν. 4254/2014.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας
Μετά την υλοποίηση του ερευνητικού και επενδυτικού προγράμματός της, η
εταιρία θα εξασφαλίσει κύκλο εργασιών, ο οποίος βέβαια δεν είναι δυνατό να σταθμισθεί επί του παρόντος, είναι όμως σίγουρο ότι θα είναι τέτοιος ώστε η συνολική
επένδυση να αρχίσει να αποσβένεται.
4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα.
Δεν υπάρχουν.
5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα.
Δεν υπάρχει.
θ. Ακίνητα της εταιρείας.
Δεν υπάρχουν.
7. Σημαντικές ζημιές της εταιρίας.
Υπάρχουν ζημίες χρήσης 10.619,87 ευρώ.
8. Άλλα σημαντικά γεγονότα
Δεν υπάρχουν προς εξέταση και αναφορά.
Τελειώνοντας την έκθεσή µας, κυρίες και κύριοι μέτοχοι, παρακαλούμε και πάλι για την υπερψήφιση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας της 31.12.14.
Σέρρες 30/4/2015
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