
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Του Διαχειριστού της εταιρίας ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΟΜΗΣΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ 

Για την διαχείριση χρήσης 24/11/2016-31/12/2016 

Προς 

Την Γενική Συνέλεση των εταίρων της 31ης 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 0 ευρώ. 

Η εταιρία βρίσκεται στην έναρξη και προσδοκά στην θετική εξέλιξη της με 

επιφύλαξη σαφώς  λόγω της μεγάλης οικονομικής ύφεσης που υπάρχει στην αγορά 

δεν είναι δυνατό να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις για το μέλλον. Όμως η επιδίωξη της 

διαχειρίστριας είναι με σταθερά βήματα και με επικοινωνία ενδιαφερομένων του 

κλάδου , να ορθώσει την εταιρεία στο μέγιστο δυνατό.    

 

Οικονομική θέση της εταιρίας. 

 

Η οικονομική θέση της εταιρίας για την τρέχουσα χρήση, παραμένει με πολύ ζημία. 

Κύριος λόγος της ζημίας είναι το γεγονός της πολύ πρόσφατης έναρξης των εργασιών 

της (μόλις την 24/11/2016) για τη κλειόμενη χρήση του 216. Θα παραμείνει στην 

ενεργώ κατάσταση εφόσον τα αποθεματικά των χρηματοροών της το επιτρέπουν και 

τα έξοδα της δεν έχουν ουσία συζητήσεως. 

 

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας. 

 

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

Σκοπός της διαχειρίστριας 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 η εταιρεία για τη χρήση του 2016 είναι 

νεοσυσταθείσα με ημερομηνία έναρξης την 24/11/2016, που σημαίνει ότι δεν είχε τον 

απαιτούμενο χρόνο να διαμορφώσει κύκλο εργασιών.  

 

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 . 



 Ανάλυση αποτελεσμάτων χρήσης : 

 

Η εταιρία για όλους τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω δεν παρουσίασε  κέρδη . 

Πάρα μόνο μία δαπάνη κατά τη σύσταση της και αυτό ήταν το παράβολο – συνδρομή 

προς το ΓΕΜΗ. 

 

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 , για τις οποίες δεν υφίσταται λόγος εφόσον 

δεν έχει. Όλες δε οι λοιπές έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των 

βραχυπρόθεσμων, όπου σύμφωνα με τον Ισολογισμό είναι το κονδύλι των 83,33 

ευρώ και αφορά τον ποσοστιαίο καταλογισμό του τέλους επιτηδεύματος. Τα ίδια 

κριτήρια θα ίσχυαν και για τις απαιτήσεις, όπου στη παρούσα χρήση δεν έχει. 

β.  ποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού δεν υπάρχουν. Η 

εταιρεία δεν απασχολεί  προσωπικό.  

Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών: 

 

Δεν έχει.  

 

Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης: 

 

Δεν έχει 

. 

Κόστος πωληθέντων 

 

Δεν υφίσταται για τη παρούσα χρήση. 

 

Αποτιμήσεις απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα. 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και 

βραχυπρόθεσμες. 

 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις : ΔΕΝ ΕΧΕΙ 

 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις, αναφέρονται κυρίως στο λογαριασμό της λογιστικής 

απεικόνισης που αφορά την οφειλή τέλους επιτηδεύματος τρέχοντος έτους. Το ποσό 

που εμφανίζονται στον ισολογισμό είναι 83,33 ευρώ. 

 

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

αναμένονται να προκύψουν. 

 



Υπάρχουν ζημιές στο ύψος του ποσού των 80,00 ευρώ προ του τέλους 

επιτηδεύματος. Το ποσό αυτό για την ερχόμενη χρήση του τέλους επιτηδεύματος θα 

είναι 1000,00 σύμφωνα με  την ισχύουσα νομοθεσία, έναντι του φετινού που ήταν 

μόλις 83,33 ευρώ λόγω του μικρού χρόνου ζωής της εταιρείας. 

 

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 24/11/2016-

31/12/2016 

 

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

αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης χρήσης. 

 

Η  Διαχειρίστρια:  

 

Μαρία Τούλα 

 

 

 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 εταίρων.  

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης      Η ΕΤ ΙΡΟΣ 

 

Μ ΡΙ  ΤΟΥΛ                                                                Μ ΡΙ  ΤΟΥΛ  

 

 



Πιστό αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας  

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΟΜΗΣΗ ΜΟΝ.ΙΚΕ 

ΑΘΗΝΑ, 31/3/2017  

Η Διαχειρίστρια  

Μ ΡΙ  ΤΟΥΛ      


