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Κύριοι  Μέτοχοι , 

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Π.Δ. 409/86, υποβάλλομε συνημμένως 

στη Γενική Συνέλευσή σας τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη 

χρήση 2015  με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ’ αυτές και παρακαλούμε να τις 

εγκρίνετε. 

1. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας: 

Ο κύκλος των εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε 587.803,00  ευρώ 

έναντι  810.067,00 της προηγούμενης χρήσεως δηλαδή σημείωσε μείωση 

κατά 222.264,00 ευρώ. Επίσης, τα αποτελέσματα της χρήσεως ανήλθαν σε 

41.530,00 ευρώ  έναντι 60.030,00 ευρώ κερδών της προηγούμενης χρήσης. 

Δηλαδή σημείωσαν μείωση κατά  18.500,00 . 

 

2. Οικονομική θέση της Εταιρείας: 

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι ιδιαίτερα 

ικανοποιητική και πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη 

εικόνα του ισολογισμού, με την παρατήρηση ότι υπάρχουν μεγάλες 

επισφάλειες από τις οφειλές των πελατών. 

 

3. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας: 

Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορείας της των εργασιών της εταιρείας  

και η τρέχουσα χρήση θα είναι κερδοφόρα και ο κύκλος των εργασιών θα 

παρουσιάσει αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 

 

 

4.   Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα: 

Υπάρχουν 285  μερίδες της Συνεταιριστικης Τραπεζας Δραμας αξιας βιβλιων 

17.330,60 ευρω. 



5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα: 

Δεν υπάρχει 

6. Ακίνητα της Εταιρείας: 

Υπάρχει ιδιόκτητο οικόπεδο αξίας βιβλίων 44.887,29 ευρώ , 28.927 τ.μ. 

Υπάρχει κτίσμα  αποθήκη και γραφεία 1.388 τ.μ. και αξία βιβλίων 

435.831,59. 

7. Υποκαταστήματα της Εταιρίας: 

Δεν υπάρχουν. 

7. Σημαντικές ζημίες της Εταιρείας: 

Δεν υπάρχουν ζημίες της κλειόμενης χρήσεως ή των προηγούμενων χρήσεων 

ούτε προβλέπονται ζημίες για την τρέχουσα χρήση από έκτακτα ή εξαιρετικά 

γεγονότα. 

8. Άλλα σημαντικά γεγονότα: 

Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως 2015 μέχρι την ημέρα συντάξεως της 

παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε 

να αναφερθούν εδώ. 

9. Οι λογιστικές Αρχές που ακολούθησε η εταιρεία για την κατάρτιση 

των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2015 καθώς και άλλες χρήσιμες 

πληροφορίες αναφέρονται στο Προσάρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

στοιχείο αυτής της ‘Εκθεσης. 

10.  Διανομή Κερδών 

 Καθαρά Κέρδη Χρήσεως      41.530,02 

 Συν: Υπόλοιπο Κερδών      55.222,68 

 Μείον: Λοιποί Φόροι                                 811,88 

  Φόρος Εισοδήματος      13.003,89 

 Κέρδη προς Διάθεση       82.936,93

 Πρόταση διάθεσης: 

 Τακτικό αποθεματικό                                                     1.474,00 

 Μερίσματα Πληρωτέα        10.000,00 

 Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον                   71.462,93 

                        82.936,93 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ. Σ. 

 

                               ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ 


