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Κύριοι Μέτοχοι, 

Σύµφωνα µε το Νόµο και το καταστατικό της Εταιρείας , σας παρουσιάζουµε την 

δραστηριότητα της Εταιρείας κατά το έτος  2018. Επίσης τις προοπτικές που 

διαγράφονται , τους πιθανούς κινδύνους που θα µπορούσε να αντιµετωπίσει και τα 

περιβαλλοντικά και εργασιακά ζητήµατα που θα µπορούσαν να προκύψουν. 

 

 

1. ∆ραστηριότητα κατά το έτος 2018 

Η χρήση που έκλεισε ήταν η δεύτερη χρονιά για την εταιρεία. Τα κυριότερα σηµεία 

που θα µπορούσαµε να επισηµάνουµε είναι τα παρακάτω: 

Εάν προσθέσουµε : 

          Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και πωλήσεων, ποσού € 1.121.692,68 

          Τα λοιπά έσοδα, ποσού € 14.189,30 

          Τα έσοδα από πιστωτικούς τόκους, ποσού € 199,96 

και αφαιρέσουµε τα κονδύλια  : 

           Κόστος πωλήσεων, ποσού € 107.719,10 

           Έξοδα διοίκησης, ποσού € 197.545,86 

           Έξοδα  διάθεσης, ποσού € 790.183,45 

           Λοιπά έξοδα, ποσού € 815,59 
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          Χρεωστικοί τόκοι, ποσού 12.951,00 

προκύπτει κέρδος, ποσού € 26.866,94. 

 

 

 

2. ∆ιάθεση Αποτελεσµάτων  

Τα κέρδη της χρήσεως ποσού 26.866,94€ , αφού ληφθεί υπόψη η ζηµία της 

προηγούµενης χρήσης ποσού € 3.976,39 διατίθενται ως εξής : 

Τακτικό  αποθεµατικό € 144,53 

Κέρδη εις νέο  € 21.746,02 

 

3. Προοπτικές για το έτος 2019 

Το έτος 2019 θα είναι σηµαντικά καλύτερο από έτος 2018. Θεωρούµε ότι θα υπάρξει 

αύξηση του τζίρου  και κερδών. 

 

 

4. Πιθανοί κίνδυνοι 

∆εν διαγράφονται πιθανοί κίνδυνοι για την εταιρεία.  

 

 

5. Περιβαλλοντικά Ζητήµατα 

Η δραστηριότητα της εταιρείας είναι φιλική προς το περιβάλλον, συνεπώς δεν 

τίθενται τέτοιοι είδους ζητήµατα.   . 

 

 

6. Εργασιακά Ζητήµατα  

Το προσωπικό απασχολείται στην εταιρεία  σύµφωνα µε τις διατάξεις της εργατικής 

και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας. 
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Μετά τα παραπάνω κύριοι Μέτοχοι σας παρακαλούµε  :  

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισµό, τα αποτελέσµατα και την διάθεση 

αποτελεσµάτων της χρήσεως 2018 

2. Να απαλλάξετε  τα µέλη του ∆.Σ.  από κάθε ευθύνη για τα πεπραγµένα της 

χρήσεως 2018 σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό. 

 

 

 

 

 

                                                  Κηφισιά, 06 - 09 - 2019 

                                                      Ακριβές  Αντίγραφο 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Αλέξανδρος  Τσιάρας 

                                                          Πρόεδρος  ∆.Σ. 


