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Για  την   διαχείριση  χρήσεως   05.07.2013 έως 31.12.2014 
Προς 

Την Γενική Συνέλευση των εταίρων της  31-08- 2015 
 

Κύριοι εταίροι, 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν 4072/2012, υποβάλλουμε συνημμένα στη Συνέλευσή 
σας τις οικονομικές καταστάσεις  της χρήσης, που έληξε στις 31.12.2014 με τις 
παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε. 
 
α) Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας  
 
Ο συνολικός κύκλος  εργασιών της κλειόμενης χρήσεως, ανήλθε σε ευρώ 56.117,94€ 
εκ των οποίων όλα από επιτηδευματίες και 0,00 ευρώ από ιδιωτικά έργα. Ο κύκλος 
εργασιών θεωρείται χαμηλός, αλλά είναι φυσιολογικό καθώς είμαστε νέα εταιρία και 
πιστεύουμε ότι μπορούμε να έχουμε ανοδική τάση στον κύκλο εργασιών μας. 
    
β) Οικονομική θέση της Εταιρείας  
 
Η οικονομική θέση της εταιρείας θεωρείται ικανοποιητική, αφού ληφθούν υπόψη οι 
συνθήκες της αγοράς. 
 
γ) Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας 
 
Η πορεία της Εταιρείας στα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική αν 
ληφθούν υπόψη τα μέτρα που λήφθηκαν από το διαχειριστή για: 

 
γ1) την εύρεση νέων πελατών και υπογραφή συμβάσεων για την περαιτέρω 
αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρίας ,και 
 
γ2) την συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό του πάγιου εξοπλισμού. 
 

δ) Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης 
 
Το 30% της εργατοδύναμης των προγραμματιστών της εταιρείας, αφιερώνετε σε  
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης νέων δυνατοτήτων της πληροφορικής. 
 
ε) Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα 
 
Δεν υπάρχουν. 
 
στ) Διαθέσιμο συνάλλαγμα 
 
Δεν υπάρχει. 
 
ζ) Ακίνητα της εταιρείας 



 
Η εταιρία δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία. 
 
η) Ανάλυση αποτελεσμάτων χρήσεως 
 
Η εταιρία κλείνει την πρώτη της χρήση με ζημία 373.295,94€, κάτι το οποίο ήταν 
αναμενόμενο λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι έχει επενδύσει μεγάλα κεφάλαια 
στην ανάπτυξη του λογισμικού της. Το οποίο θα μας δώσει την δυνατότητα να 
μπούμε δυναμικά στην αγορά και να προσεγγίσουμε νέους πελάτες.         
 
θ) Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές 
 
Για την κατάρτιση του ισολογισμού της παρούσης χρήσης, όπως και τον συνοδεύοντα 
αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές 
λογιστικές αρχές. 

 
θ1) Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών 
 
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσης 
αυτών (ιστορικό κόστος) και οι  αποσβέσεις τους υπολογίστηκαν βάσει των 
διατάξεων  του Κ.Φ.Ε. 
 
θ2) Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 
 
Τα έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης αποσβέστηκαν εξ ολοκλήρου 
στην χρήση. 
 
θ3) Κόστος πωληθέντων 
 
Το κόστος των πωληθέντων υπηρεσιών υπολογίσθηκε σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις και περιλαμβάνει το κόστος των υπηρεσιών, όπως και όλες 
τις σχετικές δαπάνες. 
 
θ4) Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα 
 
Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα. 
 
θ5) Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε 
μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες 
 
Οι απαιτήσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησης από την ημερομηνία 
κλεισίματος του ισολογισμού είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί 
στην κατηγορία των μακροπροθέσμων, οι δε λοιπές, στην κατηγορία των 
βραχυπροθέσμων. Οι υποχρεώσεις όλες καταχωρήθηκαν στην κατηγορία των 
βραχυπροθέσμων, διότι η ημερομηνία εξόφλησής των είναι μικρότερη του 
έτους. 

 
ι) Σημαντικές ζημίες που κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν 
είτε αναμένονται να προκύψουν 
 



Η ζημιές την κλειόμενης χρήσης είναι σημαντικές, αλλά όχι ανησυχητικές γιατί όπως 
αναφέραμε και πιο πάνω, ήταν αναμενόμενες. Αν λάβουμε υπόψη ότι η εταιρία είναι 
στο ξεκίνημά της και όπως κάθε νέα εταιρία έχει δαπανήσει αρκετά κεφάλαια για την 
κάλυψη των τρεχουσών αναγκών της, θα κατανοήσουμε ότι είναι απόλυτα 
φυσιολογικό η κλειόμενη χρήση να είναι ζημιογόνα.  
 
κ) Άλλα σημαντικά γεγονότα 
 
Με έκτακτη γενική συνέλευση των εταίρων που έλαβε χώρα στις ………, στην έδρα 
της εταιρείας αποφασίστηκε ότι η απόσβεση των εξωκεφαλαιακών εισφορών θα γίνει 
στις τρείς πρώτες κλειόμενες χρήσεις, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά τα 
αποτελέσματα της χρήσης αυτής αλλά και τον δύο επόμενων. 
 
λ) Υποκαταστήματα εταιρείας 
 
Η εταιρία δεν έχει υποκαταστήματα. 
 
Κατόπιν όλων αυτών, κ. εταίροι σας παρακαλούμε όπως 
 
1. Εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 05.07.2013-31.12.2014 
 
2. Να απαλλάξετε εμάς και το λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, για τα  
πεπραγμένα της χρήσης 05.07.2013 - 31.12.2014. 
 
3. Να εγκρίνετε τις αμοιβές των εταίρων για την χρήση 1.1/31.12.2010 
                                                
 
 

Ο  διαχειριστής 
 
 
 
 

 
ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ  ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

 
 


