
«Ενιαίο Βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων (Γ.Σ.)  
και αποφάσεων της διαχείρισης» 

της Ε.Π.Ε. µε την επωνυµία: «ENTRANET Ε.Π.Ε.» 
 

Έκθεση διαχειριστή  της Ε.Π.Ε. επί των ετησίων οικονοµικών 
καταστάσεων 

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων 
Κύριοι Εταίροι,  

Έχω την τιµή να θέσω υπόψη σας για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις 
της χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 της εταιρείας µας και να σας δώσω τις 

παρακάτω επεξηγήσεις: 
 

Οι προς έγκριση οικονοµικές καταστάσεις καταρτίστηκαν µε κάθε προσοχή και 

επιµέλεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4308/2014  περί Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων,  του Κ.Β.Σ. και του καταστατικού της εταιρείας, 

απεικονίζουν δε µε ακρίβεια την οικονοµική κατάστασή της κατά την 31-12-

2014 καθώς και τα αποτελέσµατα που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη χρήση. 
 

Κατά τη χρήση αυτή, όπως και στις προηγούµενες χρήσεις, ο Διαχειριστής  

κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και 

αποτελεσµατικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τοµείς. Το 

αποτέλεσµα των προσπαθειών αυτών φαίνεται από την εξέλιξη των εργασιών 

(πωλήσεων) που ανέρχονται στο ικανοποιητικό ποσό των 68.006,01€. 
 

Η πορεία της εταιρείας για τα επόµενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και 

αποδοτική αν ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες που καταβάλει η Διαχείριση  

της Ε.Π.Ε. για τη µείωση του κόστους λειτουργίας της εταιρείας και την 

ανασυγκρότηση του τµήµατος πωλήσεων. 
 

Τα οικονοµικά στοιχεία της Εταιρείας κατά την χρήση 01/01 - 31/12/2014 είναι 

τα ακόλουθα.. 

Το σύνολο ενεργητικού ανέρχεται στο ποσό των 125.665,19€. 
Το σύνολο παθητικού ανέρχεται στο ποσό των 125.665,19€. 
Το πάγιο ενεργητικό ανέρχεται στο ποσό των 1.372,23€. 

Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται στο ποσό των 58.532,17€.  
Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται στο ποσό των 80.862,06€. 
Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των 44.803,13€. 



Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 68.006,01€.   
Τα καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως ανέρχονται στο ποσό των 4.075,39€.  
Η διανοµή των κερδών γίνεται ως ακολούθως: 

 Τακτικό αποθεµατικό 203,76€. 
 Μερίσµατα πληρωτέα 3.871,63€. 
 Υπόλοιπο κερδών εις νέον 15.839,36€. 
 

Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα ούτε υπάρχει στα διαθέσιµά της 

συνάλλαγµα. 

Η εταιρεία δεν διαθέτει ακίνητα στην ιδιοκτησία της, 

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήµατα. 
 

Τελειώνοντας την έκθεσή µας θέλω να τονίσω τις προσπάθειες που 

κατέβαλαν οι εργαζόµενοι για την επίτευξη του ανωτέρω αποτελέσµατος. 
 

Από τη λήξη της χρήσης µέχρι σήµερα δεν συνέβησαν γεγονότα που 

µπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζηµιές ούτε αναµένονται να προκύψουν. 

Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστηµα δεν συνέβη κάποιο σηµαντικό γεγονός που 

µπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των εργασιών της εταιρείας. 
 

Αυτά είναι τα αποτελέσµατα και οι δραστηριότητες της εταιρείας κατά τη 

χρήση και παρακαλούµε µε τη ψήφο σας να τα εγκρίνετε µαζί µε τις 

οικονοµικές καταστάσεις της 31-12-2014 και να απαλλάξετε τον Διαχειριστή 

και τους Φοροτεχνικούς της Εταιρείας (και τους ελεγκτές) από κάθε ευθύνη 

αποζηµίωσης για τη χρήση αυτή, σε σχέση µε τις οικονοµικές καταστάσεις και 

την εν γένει διαχείριση κατά την εν λόγω χρήση. 

 

Με τιµή 
Ο Διαχειριστής 

 

 


