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Έκθεση διαχειριστή  της Ι.Κ.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 - 31/12/2016 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 31-12-2016 καθώς και τα αποτελέσματα που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση της εταιρείας που προήλθε από την μετατροπή της 
ομορρύθμου εταιρείας Ηλεκτροδομή Θεσσαλονίκης ΟΕ την 17/2/2014 κατά τις διατάξεις των 
άρθρων 43  έως 120του Ν.4072/2012 και αποτελεί συνέχεια αυτής.  

Κατά τη χρήση αυτή, ο ∆ιαχειριστής  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 133.878,21 ευρώ, 

Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική 
αν ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες που καταβάλει η ∆ιαχείριση της ΙΚΕ για τη μείωση του 
κόστους λειτουργίας της εταιρείας και την ανασυγκρότηση του τμήματος πωλήσεων με 
αναληφθέντα έργα στο εξωτερικό. 

Και τώρα προχωράμε στην ανάλυση των κονδυλίων. 
Το πάγιο ενεργητικό ανέρχεται σε 351.946,08 ευρώ έναντι 376.374,64 ευρώ της 

προηγούμενης χρήσης. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε ευρώ 313.357,61 από 
ευρώ 173471.03 της προηγούμενης χρήσης. 

Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 414897.98 ευρώ.  
Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 23.643,15 ευρώ από 

37.545,17 ευρώ στην προηγούμενη χρήση και οι βραχυπρόθεσμες  σε ευρώ 226762.56 από 
ευρώ 146.190,05 στην προηγούμενη χρήση.  

Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν σε 133.878,21 
ευρώ, από 141.661,40 ευρώ στην προηγούμενη χρήση.  

Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (ζημίες) προ φόρων ανέρχονται στα 3.412,47 
ευρώ,  από κέρδη 6.521,74 ευρώ στην προηγούμενη χρήση.   
Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα ούτε υπάρχει στα διαθέσιμά της συνάλλαγμα. 

 
Η εταιρεία έχει τρία (3) υποκαταστήματα, ένα στη Κρήτη που λειτουργεί εγκατάσταση 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά συστήματα,  ένα στα Τρίκαλα όπου 
επίσης λειτουργεί εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά 
συστήματα  και ένα εμπορικό κατάστημα  στην Θεσσαλονίκη στην οδό Τσορλίνη 48. Τα 
υποκαταστήματα αυτά λειτουργούν σε μισθωμένα ακίνητα.  

Τελειώνοντας την έκθεσή μας θέλω να τονίσω τις προσπάθειες που 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 με λίγα λόγια 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 31-12-2016 και ακόμη να απαλλάξετε τον διαχειριστή  από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για 
τη χρήση αυτή. 

Με τιμή 
Θεσσαλονίκη 30/5/2017 



Ο ∆ιαχειριστής  
 
 

ΜΑΛΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  


