
Έκθεση διαχείρισης επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

περιόδου από 20
η
 Φεβρουαρίου έως 31

η 
Δεκεμβρίου 2016 

προς τους εταίρους της ΝΟΥΖΙΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 

Κύριοι εταίροι, 

 

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της 

εταιρείας για την χρήση 20/02/2016-31/12/2016 και να σας δώσουμε τις παρακάτω 

επεξηγήσεις: 

 

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας  

Ο κύκλος εργασιών έφθασε το ποσό των 25.084,52 ευρώ 

Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημία ποσού 4.914,69 ευρώ. 

 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας μας υπήρξε ικανοποιητικός 

αφού αφορά διάστημα μικρότερο του έτους μιας και ήταν η πρώτη εταιρική χρήση.  

2.  Οικονομική θέση της Εταιρείας  

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2016 κρίνεται ικανοποιητική και 

ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα των Οικονομικών Καταστάσεων της κλειόμενης 

χρήσης. 

 

Με βάση τα βιβλία και τα στοιχεία, όπως αυτά αποτυπώνονται στον ισολογισμό, το 

ενεργητικό και το παθητικό της εταιρείας μας αποτελείται από: 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

    

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2016   

Πάγια 587,90   

Μείον:  Αποσβεσμένα 587,89   

              Απομειωμένα 0,00 0,01   

Απαιτήσεις 1.772,77   

Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα 0,00   

Λοιπά 2.157,29   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.930,07   

    

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Κεφάλαια και αποθεματικά -3.914,69   

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00   

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 7.844,76   

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ     3.930,07   

  

 



Η απεικόνιση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως της  31
ης

 Δεκεμβρίου 2016 έχει ως 

ακολούθως: 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 

  

   

  

  2016   

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 25.084,52   

Λοιπά συνήθη έσοδα 0,00   

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προϊόντα, ημικατ/μένα) 0,00   

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών 0,00   

Παροχές σε εργαζόμενους -5.380,08   

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άϋλων στοιχείων -587,89   

Λοιπά έξοδα και ζημιές 

-

23.827,41   

Λοιπά έσοδα και κέρδη 1,49   

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) -205,32   

Αποτέλεσμα προ φόρων -4.914,69   

Φόροι 0,00   

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους (Ζημίες)     -4.914,69   

 

Η ζημία για τη χρήση 2016 έχει ως εξής: 

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως - 4.914,69 

Μείον: 1. Φόρος εισοδήµατος 0,00 

ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ - 4.914,69 

      3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας 

Η εταιρεία είναι αισιόδοξη για τη μελλοντική της πορεία.  Το 2017 αναμένεται να αυξηθούν 

τα έσοδα της εταιρείας με τη συνεχιζόμενη προσπάθειά μας για την καλύτερη εξυπηρέτηση 

των πελατών μας, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην κοινωνία. 

4. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα 

Δεν υπάρχουν. 

 

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα 

Δεν υπάρχει. 

 

6. Ακίνητα της εταιρείας  

Η εταιρεία δεν έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητα. 

 

7. Υποκαταστήματα εταιρείας  

Δεν υπάρχουν. 

 

8. Άλλα σημαντικά γεγονότα 

Κατά το χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως 31/12/2016 μέχρι την ημέρα της 

σύνταξης της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που να 

επηρεάζουν την οικονομική θέση και την πορεία εργασιών της  εταιρείας.  



 

Κύριοι Εταίροι, 

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλώ όπως εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της 

χρήσεως 2016.  

 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2017 

Με τιμή, 

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΦΟΠΟΥΛΟΣ 

 


