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Κύριοι Δηαίροι, 
Έρσ ηελ ηηκή λα ζέζσ ππόςε ζαο γηα έγθξηζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

ρξήζεο 17/2 - 31/12/2014 ηεο εηαηξείαο καο θαη λα ζαο δώζσ ηηο παξαθάησ επεμεγήζεηο: 
 
Οη πξνο έγθξηζε νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηαξηίζηεθαλ κε θάζε πξνζνρή θαη 

επηκέιεηα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4308/2014  πεξί Διιεληθώλ Λνγηζηηθώλ 
Πξνηύπσλ,  ηνπ Κ.Β.. θαη ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο, απεηθνλίδνπλ δε κε αθξίβεηα ηελ 
νηθνλνκηθή θαηάζηαζή ηεο θαηά ηελ 31-12-2014 θαζώο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε ρξήζε ηεο εηαηξείαο πνπ πξνήιζε από ηελ κεηαηξνπή ηεο 
νκνξξύζκνπ εηαηξείαο Ηιεθηξνδνκή Θεζζαινλίθεο ΟΔ ηελ 17/2/2014 θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ 
άξζξσλ 43  έσο 120ηνπ Ν.4072/2012 θαη απνηειεί ζπλέρεηα απηήο.  

Ο Ιζνινγηζκόο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 17/2/2014-31/12/2014 ζπκπεξηιακβάλεη θαη 
πεπξαγκέλα ηνπ δηαζηήκαηνο ηζρύνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο σο ΟΔ ηα νπνία 
απνγξάθεθαλ ηελ εκέξα έλαξμεο ηεο λέαο λνκηθήο νληόηεηαο. 

Καηά ηε ρξήζε απηή, ν Γηαρεηξηζηήο  θαηέβαιε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ 
πιεξέζηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε νξγάλσζε ηεο εηαηξείαο ζε όινπο ηνπο ηνκείο. 

Σν απνηέιεζκα ησλ πξνζπαζεηώλ απηώλ θαίλεηαη από ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηώλ 
(πσιήζεσλ) πνπ αλέξρνληαη ζην ηθαλνπνηεηηθό πνζό ησλ  199804,25 επξώ, 

Η πνξεία ηεο εηαηξείαο γηα ηα επόκελα ρξόληα πξνβιέπεηαη αζθαιήο θαη απνδνηηθή 
αλ ιεθζνύλ ππόςε νη πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιεη ε Γηαρείξηζε  ηεο ΙΚΔ  γηα ηε κείσζε ηνπ 
θόζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο θαη ηελ αλαζπγθξόηεζε ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ. 

Καη ηώξα πξνρσξάκε ζηελ αλάιπζε ησλ θνλδπιίσλ. 
Σν πάγην ελεξγεηηθό αλέξρεηαη ζε 549376,00 επξώ έλαληη 536217,36 επξώ ηεο 

πξνεγνύκελεο ρξήζεο. Σν θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό αλέξρεηαη ζε επξώ  155487,27 
. Οη κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνύ αλέξρνληαη ζε  34810,20  
Σα ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζε  366522,83 επξώ. Οη πξνβιέςεηο αλέξρνληαη ζε  

επξώ  34810,20 
Οη ππνρξεώζεηο ηεο εηαηξείαο αλέξρνληαη ζε 187375,31 επξώ. Σα αθαζάξηζηα έζνδα 

από ηνλ θύθιν εξγαζηώλ ηεο εηαηξείαο αλήιζαλ ζε 198209.01 επξώ. Σα θαζαξά 
απνηειέζκαηα ρξήζεσο (θέξδε) αλέξρνληαη 17149,54 επξώ.  ην πνζό ησλ θαζαξώλ 
απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, αλ πξνζηεζεί ην ππόινηπν θεξδώλ πξνεγνύκελσλ  ρξήζεσλ εθ 
151300,00 επξώ θαη αθαηξεζεί θαη ν θόξνο εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεσο εθ επξώ 3309,16 θαη ην 
ηέινο επηηεδεύκαηνο (έδξαο θαη ηξηώλ ππνθαηαζηεκάησλ) πνζό 2800,00, απνκέλνπλ θέξδε 
πξνο δηάζεζε 162340,38 επξώ, ηα νπνία πξνηείλνπκε  λα δηαλεκεζνύλ σο αθνινύζσο: 
- Σαθηηθό απνζεκαηηθό             επξώ      692,02 
- Μεξίζκαηα πιεξσηέα            επξώ   10348.36 
- Τπόινηπν θεξδώλ εηο λένλ    επξώ 151300.00 
                                 ύλνιν επξώ  162340.38 
Η εηαηξεία δελ θαηέρεη ρξεόγξαθα νύηε ππάξρεη ζηα δηαζέζηκά ηεο ζπλάιιαγκα. 

 
Η εηαηξεία έρεη δύν (3) ππνθαηαζηήκαηα, έλα ζηε Κξήηε πνπ ιεηηνπξγεί εγθαηάζηαζε 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από θσηνβνιηαηθά ζπζηήκαηα,  έλα ζηα Σξίθαια όπνπ 
επίζεο ιεηηνπξγεί εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από θσηνβνιηαηθά 
ζπζηήκαηα  θαη έλα εκπνξηθό θαηάζηεκα  ζηελ Θεζζαινλίθε ζηελ νδό Σζνξιίλε 48. Σα 
ππνθαηαζηήκαηα απηά ιεηηνπξγνύλ ζε κηζζσκέλα αθίλεηα.  

Σειεηώλνληαο ηελ έθζεζή καο ζέισ λα ηνλίζσ ηηο πξνζπάζεηεο πνπ γηα ηελ επίηεπμε 
ηνπ αλσηέξσ απνηειέζκαηνο. 

Από ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη ζήκεξα δελ ζπλέβεζαλ γεγνλόηα πνπ κπνξνύλ λα 
πξνθαιέζνπλ ζνβαξέο δεκηέο νύηε αλακέλνληαη λα πξνθύςνπλ. Δπίζεο ζην ίδην ρξνληθό 



δηάζηεκα δελ ζπλέβε θάπνην ζεκαληηθό γεγνλόο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη αηζζεηά ηελ 
πνξεία ησλ εξγαζηώλ ηεο εηαηξείαο. 

Απηά είλαη κε ιίγα ιόγηα θύξηνη εηαίξνη  ηα απνηειέζκαηα θαη νη δξαζηεξηόηεηεο ηεο 
εηαηξείαο θαηά ηε ρξήζε θαη παξαθαινύκε κε ηε ςήθν ζαο λα ηα εγθξίλεηε καδί κε ηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31-12-2014 θαη αθόκε λα απαιιάμεηε ηνλ δηαρεηξηζηή  από θάζε 
επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηε ρξήζε απηή. 

Με ηηκή 
Θεζζαινλίθε 30/3/2014 

Ο Γηαρεηξηζηήο  
 
 

ΜΑΛΣΑ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟ  


