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ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

«ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Ε.Π.Ε. COMPUTERS & TELECOMMUNICATIONS 

ΤΗΣ 2
η
 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 

     Στον Πύργο σήμερα την 2
Η
 Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 

10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Ε.Π.Ε. 

COMPUTERS & TELECOMMUNICATIONS» επί τους οδού Ρήγα Φεραίου 113 στον 

Πύργο, συνήλθε o  διαχειριστής της εταιρείας Λάμπρος Κωνσταντίνος προς συζήτηση 

και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: 
 

     Σ’ αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ.: 

1. Λάμπρος Κωνσταντίνος του Θεοδώρου. 
 

     Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, ο διαχειριστής υποχρεούται 

να συγκαλέσει τους εταίρους σε Τακτική Γενική Συνέλευση με τα παρακάτω Θέματα 

ημερησίας διάταξης. 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Τακτικής Συνέλευσης Εταίρων. 
 

Επί του θέματος αυτού, ο κ. Λάμπρος Κωνσταντίνος, αναφέρει ότι σύμφωνα με τον 

νόμο και το καταστατικό πρέπει να συγκαλέσουμε τους εταίρους της εταιρείας σε Ετήσια 

Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για τα παρακάτω 

θέματα αρμοδιότητας της και προτείνει να συγκληθεί την 23
η
 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 10:00πμ στα γραφεία της εταιρείας στον Πύργο στην οδό Ρήγα 

Φεραίου 113. 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/1/2015 έως 31/12/2015 

και των αποτελεσμάτων αυτής. 

 Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 

χρήσης 2015. 
 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε τη 

δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2015. 

 

Δυστυχώς η οικονομική κρίση που πλήττει την χώρα μας, έπληξε σημαντικά και την 

δική μας επιχ/ση. 

 

Τα κυριότερα σημεία της θέσης μας για το χρόνο που πέρασε είναι: 

 Ο συνολικός κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 701.077,64 ευρώ, παρουσίασε 

δηλαδή μείωση της τάξης του 23,00% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη 

χρήση. 

 Η εταιρεία μας παρουσίασε λογιστική ζημία στο τέλος της χρήσης ποσού 

11.773,78 €. 

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016 

 

Οι προοπτικές για το έτος 2016 ελπίζουμε ότι θα είναι καλύτερες. Θα 



προσπαθήσουμε να καλυτερέψουμε την θέση μας για την αύξηση των πωλήσεων. 

Ανάλογα δε με τις οικονομικές συνθήκες που τυχόν θα διαμορφωθούν, θα γίνει κάθε 

δυνατή προσπάθεια μείωσης του κόστους λειτουργίας μας, με περικοπή δαπανών που δεν 

θα κριθούν παραγωγικές. 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

Για την κατάρτιση του ισολογισμού της παρούσας χρήσης, όπως και τον λογαριασμό 

αποτελέσματα χρήσης που τον συνοδεύει, εφαρμόστηκαν οι παρακάτω λογιστικές αρχές: 

 Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας της 31ης Δεκεμβρίου 2015, που 

καλύπτουν την χρήση από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015, 

καταρτίσθηκαν με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), σε πλήρη συμφωνία 

με τον Ν. 4308/2014.  

 Αποτίμηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεων αυτών. 

Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσης τους ή του 

κόστους κατασκευής τους, ή όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με τον Ν. 2065/92 το 2006. 

Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογιστεί με βάση τις 

διατάξεις του ν. 4110/13. 

 Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα, δεν υπάρχουν. Διαθέσιμο συνάλλαγμα από 

την εταιρεία, δεν υπάρχει. 

 Προβλέψεις 

Δεν σχηματίστηκαν προβλέψεις. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 

 Τα οικονομικά αποτελέσματα ήταν μειωμένα σε σχέση με τα προηγούμενο 

έτος. Τα μεικτά αποτελέσματα παρουσίασαν μείωση επίσης, ενώ τα καθαρά 

αποτελέσματα διαμορφώθηκαν στο ποσό των -11.773,78€.  

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

 

Οι καθαρές ζημιές της χρήσης είναι 11.773,78 €, οι οποίες μεταφέρονται στην 

επόμενη ως ζημιάς εις νέον  
 
 

Κατόπιν αυτού και ο  διαχειριστής ομόφωνα και παμψηφεί όπως ειδοποιηθούν 

εγγράφως και με απόδειξη όλοι οι εταίροι της εταιρείας για την εν λόγω συνεδρίαση. 
 

     Στο σημείο αυτό κλείνει η συνεδρίαση των διαχειριστών ως μη υπάρχοντος άλλου 

θέματος για συζήτηση. 
 
 

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
 ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΩΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ 


