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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Προς του κ.κ. Μετόχους της Γενικής συνέλευσης ,

Κύριοι Μέτοχοι

Με  το  κλείσιμο  του  ισολογισμού  της  31ης Δεκεμβρίου  2015,  την
εξαγωγή  των  οικονομικών  αποτελεσμάτων  και  τον  προσδιορισμό  της
περιουσίας της εταιρίας μας, έχουμε την τιμή να σας παρουσιάσουμε προς
ψήφιση και  έγκριση τον ισολογισμό τούτο και  με την ευκαιρία αυτή να
αναπτύξουμε σε εσάς τα δεδομένα γενικά της οικονομικής καταστάσεως
της εταιρίας μας και της εξελίξεως των εργασιών της, για να γνωρίζετε με
ακρίβεια την πορεία της κατά τη χρήση που παρήλθε.

Η  εταιρία  μας  στη  χρήσης  2015  είχε  μια  θετική  οικονομική
δραστηριότητα  και  τα  καθαρά  της  αποτελέσματα  ανήλθαν  σε  κέρδη
17.510,54  ευρώ. Το ύψος των πωλήσεων στη χρήση 2015 ανήλθε στο
ποσό των 116.255,09 ευρώ. Από τις πωλήσεις εξέπεσαν τα γενικά έξοδα
λειτουργίας της εταιρίας, ύψους 92.279,95 ευρώ, και οι χρεωστικοί τόκοι
και συναφή έξοδα ύψους  3.725,97 ευρώ και σχηματίστηκαν αποσβέσεις
παγίων αξίας 2.117,61 ευρώ . Επίσης κατά την χρήση υπήρξαν 8.381,71
ευρώ έσοδα παροχής και κέρδη από έκτατες ενέργειες 1.886,94 ευρώ .

Τα κέρδη ύψους  17.510,54 ευρώ κρίνεται οριακή στην οικονομική
γενική συγκυρία της χρήσης.

Το  οικονομικό  αποτέλεσμα  της  χρήσεως  ζητούμε  να  εγκριθεί  από
εσάς.

Σας αναφέρουμε, επίσης ό,τι στον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου
2015,  στο  ενεργητικό  του,  δεν  περιλαμβάνονται  χρεόγραφα  και
συνάλλαγμα διότι η εταιρία δεν διαθέτει, ενώ δεν περιλαμβάνονται ακίνητα
ή οικόπεδα .

Με την έκθεση αυτή συνυποβάλλουμε τις καταστάσεις των ΕΛΠ Β.5
και Β.6 καθώς και προσάρτημα Ισολογισμού όπου μπορείτε να αναζητήσετε
κάθε επιθυμητή πληροφορία. Συνυποβάλλουμε και  αναλυτική κατάσταση
των  γενομένων  αποσβέσεων  για  να  γνωρίσετε  το  ύψος  αυτών  και  τις
λεπτομέρειες των εγγραφών τους.



ΧΡΟΝΗΣ Π. - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Β. ΙΚΕ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜ.ΓΟΥΝΑΡΗ 12
Α.Φ.Μ. 081754890

.Ο.Υ. :   ’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Με τα όσα αναπτύξαμε παραπάνω, προτείνουμε την έγκριση του 
Ισολογισμού αυτού.

Για την Χρόνης Π.-Κωνσταντινίδου Β. ΙΚΕ
Ο Διαχειριστής εταίρος

Κωνσταντινίδου Β.                                                  Ο Λογιστής


