
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Του Διαχειριστού της εταιρίας ΤΟΥΛΑΣ . ΕΠΕ 

Για την διαχείριση χρήσης 01/01/2016-31/12/2016 

 

 

Προς 

Την Γενική Συνέλεση των εταίρων της 30ης Μαρτίου 2016 

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 του Κ.Ν 3190/1955 , υποβάλλουμε 

συνημμένα στη Γενική Συνέλευση τις Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής 

χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016) με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές 

και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε. 

 

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας 

 

Ο συνολικός κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσης ανήλθε σε ευρώ 202897,64 €.  

Η εταιρία βρίσκεται ακόμη σε κάμψη λόγω της μεγάλης οικονομικής ύφεσης που 

υπάρχει στην αγορά δεν είναι δυνατό να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις για το μέλλον   

 

Οικονομική θέση της εταιρίας. 

 

Η οικονομική θέση της εταιρίας για την τρέχουσα χρήση, γυρισε θετική. 

Ενθαρρυντικό επίσης, γεγονός είναι ότι για την τρέχουσα χρήση σημειώθηκαν κέρδη 

μετά από πολλών ετών ζημίας. Κύριος λόγος, βεβαίως των ζημιών, οφείλεται στο 

γεγονός ότι ο κλάδος των οικοδομικών δραστηριοτήτων είναι από αυτούς που έχει 

πληγεί κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από την υφιστάμενη οικονομική κρίση που 

μαστίζει τη χώρα τα τελευταία χρόνια . Βέβαια παρότι η φετινή χρονιά έχει θετικό 

αποτέλεσμα ,δεν στάθηκε ικανό να μηδενίσει τη ζημιά των προηγούμενων ετών.  

 

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας. 

 

Η Οικονομική κρίση που μαστίζει την χώρα δεν επιτρέπει αισιόδοξες προβλέψεις. 

Σκοπός του διαχειριστή της εταιρίας είναι να μειώσει κατά το δυνατό τα λειτουργικά 

έξοδα της εταιρίας ώστε να μπορεί η εταιρία να επιβιώσει στο νέο περιβάλλον που 

διαμορφώνεται. Επίσης έχει θέσει αρκετούς από τους προμηθευτές της στη μέθοδο 

ρυθμίσεων για τις παλαιότερες οφειλές και φροντίζει στο μέτρο του δυνατό οι 

τρέχουσες να με μένουν σε εκκρεμότητα. Κατά την κλειόμενη χρήση αυτό 

επιτεύχθηκε.   

 

Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. 

 

Δεν υπάρχουν 

 

Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα. 

 

Δεν υπάρχουν 

 

Διαθέσιμο συνάλλαγμα 

 



Δεν υπάρχει. 

 

 

Ακίνητα της εταιρίας. 

 

Η εταιρία ΔΕΝ έχει στην κατοχή της ακίνητο . Η έδρα της είναι μισθωμένο ακίνητο. 

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων χρήσης : 

 

Η εταιρία για όλους τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω παρουσίασε μικρά 

κέρδη ύψους 2562,18€ 

 

Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές: 

 

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης όπως και τον συνοδεύοντα 

αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές 

αρχές : 

α. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και 

βραχυπρόθεσμες. Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησής των, από την 

ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού, είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί 

στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων όλες δε οι λοιπές έχουν συμπεριληφθεί στην 

κατηγορία των βραχυπρόθεσμων.  α ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις. 

β.  ποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού δεν υπάρχουν.  

Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών: 

 

 α ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσης αυτών  

Εγιναν οι προβλεπόμενες ετήσιες αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού. Υπολογίστηκαν 

όμως οι αποσβέσεις οι οποίες αποφασίστηκε να αναμορφωθούν φορολογικά ώστε να 

συνάδει η λειτουργία των αποσβέσεων με τα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα που 

διαλαμβάνουν τις αποσβέσεις.  

 

Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης: 

 

Παραμένουν στο ποσό των 180,00€ με υπόλοιπη αναπόσβεστη αξία 0.01€ 

 

Κόστος πωληθέντων 

 

 ο κόστος των πωληθέντων διαμορφώθηκε στο ποσό των 133194,38€  Με βάση τον 

ετήσιο τζίρο της εταιρίας το κόστος πωληθέντων ανήλθε σε ποσοστό 65,65%.  

 

Αποτιμήσεις απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα. 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και 

βραχυπρόθεσμες. 

 



Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις, αναφέρονται τα δάνεια που έχει λάβει η επιχείρηση για 

την αγορά παγίων, κυρίως το μηχανολογικό εξοπλισμό, αλλά και ως κεφάλαιο 

κίνησης. . Δυστυχώς ακόμα η εταιρεία δεν είναι σε θέση να ικανοποίει σε μηνιαία 

βάση τις οφειλές της προς τα τραπεζικά αυτά δάνεια. Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται 

και οφειλόμενη φόροι που δεν έχουν καλυφθεί πλήρως.  ο συνολικό ποσό αυτών 

όπως απεικονίζεται στο Ισολογισμό ανέρχεται σε 190869,59 ευρώ. 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις, αναφέρονται κυρίως οι λσμοί κεφαλαίου κινήσεως 

και προμηθευτών, πρόσφατων χρεώσεων φόρου και υπολειπόμενο ποσό 

ασφαλιστικών εισφορών/ .  α ποσά που εμφανίζονται στον ισολογισμό είναι 

1216848,71 ευρώ. 

 

Σημαντικές ζημίες που κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν είτε 

αναμένονται να προκύψουν. 

 

Δεν υπάρχουν 

 

Άλλα σημαντικά γεγονότα. 

 

 πό τη λήξη της κλειόμενης χρήσης, μέχρι την ημέρα υποβολής της παρούσας 

έκθεσης, δεν συνέβησαν γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν. 

 

 

Υποκαταστήματα της εταιρίας. 

 

Η εταιρία δεν διαθέτει υποκαταστήματα. 

 

Κατόπιν αυτών κ.κ. εταίροι σας παρακαλούμε : 

1. Εγκρίνεται τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης 01/01/2016-

31/12/2016 

 

2. Απαλλάξτε τον διαχειριστή και τον λογιστή της εταιρίας από κάθε ευθύνη 

αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης χρήσης. 

 

 

 

 

Ο Διαχειριστής:  

 

 

      

Κ  ΟΥΛ Σ (αα: Δ. ΟΥΛ Σ) 

 

 

 έμα  ο: Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για πεπραγμένα της 

χρήσης 2016.  

  Γενική Συνέλευση αποφασίζει παμψηφεί και απαλλάσσει το Διαχειριστή και τον 

λογιστή της εταιρείας, από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα, τη Διαχείριση και τις 



ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 - 

31/12/2016.  

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση 

των μετόχων.  

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης      Ε  ΙΡΟΣ 

        ΔΗΜ. ΟΥΛ Σ 

                       ΚΩΝ. ΟΥΛ Σ (α.α.: ΔΗΜ. ΟΥΛ Σ) 

ΣΟΦΙ   ΟΥΛ  

 

 

Πιστό αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας 

ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΟΥΛ Σ ΕΠΕ  

Κορωπί , 30/3/2016  

Ο Διαχειριστής  

 

     


