
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΤΗΣ 

<< ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ Α.Ε >>  
 
Στη Ρόδο σήμερα 30 Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 το πρωί συνήλθαν τα μέλη 

του Δ.Σ. της εταιρείας στα γραφεία της, στη ΔΚ Καλαβαρδών, της ΔΕ Καμείρου, του Δήμου 
Ρόδου για να συζητήσουν και να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα:   
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ.: 

1. Δημητράς Τσαμπίκος του Παναγιώτη, Πρόεδρος –Δ/νων Σύμβουλος 
2. Χατζηνικόλας Δημήτριος του Γεωργίου,  Αντιπρόεδρος / μέλος  
3. Στρατή Φωτεινή  του Ευσταθίου,  μέλος / σύμβουλος 
4. Στρατή Σεβαστή του Σάββα, μέλος / σύμβουλος 
 

 
Θέμα 1ο 

Κατάρτιση Ισολογισμού της 31/12/2014 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας, τίθενται υπ’ όψιν των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, α) ο Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2014, περιόδου 
01/01/2014 - 31/12/2014, β) η Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης που 
συνοδεύει τον παραπάνω ισολογισμό, γ) ο Πίνακας Διάθεσης των Αποτελεσμάτων, δ) η 
Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως και ε) το Προσάρτημα που συνοδεύει τον 
παραπάνω ισολογισμό, όπως έχουν συνταχθεί από το λογιστήριο της εταιρείας.  
Οι παραπάνω Οικονομικές Καταστάσεις καταχωρούνται αμέσως μετά την πρόσκληση της 

Γενικής Συνέλευσης και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των Πρακτικών. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε προσεκτικά τα ποσά που απεικονίζονται στις 

Οικονομικές Καταστάσεις , ενέκρινε ομόφωνα τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις τις 
οποίες και προτείνει ως έχουν στην Γενική Συνέλευση προς έγκριση. 

 
 

Θέμα 2ο 
Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, για την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10η πρωινή. 
Ταυτόχρονα καταρτίζει και την σχετική πρόσκληση ως εξής: 

 
ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ  Α.Ε. 

ΑΡ.ΓΕΜΗ 072706920000 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας   
<< ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ  Α.Ε. >> 

 
Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας “ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ  Α.Ε.” 

σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της που ευρίσκονται στα Καλαβάρδα Ρόδου, την 30η Ιουνίου 
2014 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10 το πρωί με θέματα ημερησίας διάταξης, τα παρακάτω: 

 
1) Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2014, εταιρικής χρήσης, διαχείρισης 

01/01/2014-31/12/2014 μετά από ακρόαση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και 
 
2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από  κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την 

χρήση 01/01/2014-31/12/2014 
 
3) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 
 
4) Συζήτηση για την πιθανή προσθήκη μελών στο διοικητικό συμβούλιο.  
 
5) Έγκριση δαπάνης αμοιβών Διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2015 
 
3) Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις. 

 
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με το 

καταστατικό της εταιρείας. 
 

 
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. 

Ρόδος, 30 Απριλίου 2015 
 

 



 
 
 

  



 
 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ  Α.Ε. 

ΑΡ.ΓΕΜΗ 072706920000 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) 
 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.5.Π.Δ. 1123/1980 και του Κωδ. Ν. 
2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό 
παραπέμπει, παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονομικές 
καταστάσεις της εταιρείας μας της 31/12/2014. 
 
1) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΟΜΗ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

α)  Άρθρο 42α παρ, 3 
Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων για την επίτευξη του σκοπού της διατάξεως του άρθρου 42α παρ. 2:        
Δεν έγινε. 

 
β)  Άρθρο 42β παρ. 1 

Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει το αμετάβλητο της δομής και μορφής 
εμφανίσεως του Ισολογισμού και του λογαριασμού “αποτελέσματα χρήσεως”. 
Δεν έγινε 

 
γ)   Άρθρο 42β παρ.2 

Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με 
περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς. 
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 
δ)  Άρθρο 42β παρ.3  

Προσαρμογή στη δομή και τους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση όταν 
η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί. 
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 
ε)  Άρθρο 42β παρ.4 

Συμπτύξεις των λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς 
αριθμούς για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. 
Δεν έγιναν. 

 
στ)  Άρθρο 42β παρ.5 

Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν συγκρίσιμα με 
τα αντίστοιχα Κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως: 
Δεν έγιναν 

 
2) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
α)  Άρθρο 43α παρ.1α 
 Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των 

αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους 
 -Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κτήσεως ή στις αξίες ή στις 

αναπροσαρμοσμένες βάσει των ειδικών νόμων αξίες τους, πλέον αξίας βελτιώσεων-
προσθηκών, μείον αξίας αποσβέσεων. 

 -Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων έχουν υπολογιστεί με έμμεσο τρόπο σύμφωνα 
με του συντελεστές που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. 

 -Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως των παγίων. 
 
 
β)  Άρθρο 43α παρ.1α 
 Βάσεις μετατροπής σε EURO περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε Ξ.Ν. και 
λογιστικός  χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 



γ)  Άρθρο 43 παρ.2 
 Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών 
 μεθόδων αποτιμήσεως 
 Δεν έγινε. 
 
δ)  Άρθρο 43 παρ.7β 
 Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των 

αποκτηθέντων αποθεμάτων ή των κινητών αξιών. 
 Δεν  συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της διατάξεως αυτής. 
 
ε)  Άρθρο 43 παρ.7γ 
 Παράθεση της διαφοράς μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών 

αξίων και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη. 
 Δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της διατάξεως αυτής.  
 
στ)  Άρθρο 43 παρ.9 
 Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, 

αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της 
κινήσεως του λογαριασμού “Διαφορές αναπροσαρμογής”. 

 Δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της διατάξεως αυτής.  
 
3)  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ  
α)  Άρθρο 43ε παρ.8 
 Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως ( πολυετούς αποσβέσεως) 
 

Αξία Αγορές- Πωλήσεις- Αποσβέσεις Αποσβέσεις- Σύνολο Αναπόσβεστη

κτήσεως προσθήκες- μειώσεις- χρήσεως προσθήκες αποσβέσεων αξία

έναρξης βελτιώσεις- αφαιρέσεις αποσβέσεων

Αναπρος/γή

1 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 2.947,00 190,16 0,00 190,07 190,07 0,09

2 Γήπεδα-Οικόπεδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Κτίρια και τεχνικά έργα 23.076,19 0,00 0,00 922,92 922,92 4.474,75

4 Μηχ/τα-τεχν.εγκ/σεις και λοιπ 3.295,00 0,00 0,00 329,40 329,40 56,13

5 Μεταφορικά μέσα 44.893,35 3.060,16 0,00 7.779,30 7.779,30 10.290,75

6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμ 54.710,71 15.497,22 0,00 18.537,19 18.537,19 211,93

7 Ακιν/σεις υπό εκτέλεση και π 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο ακινητοποιήσεων 125.975,25 18.557,38 0,00 27.568,81 0,00 27.568,81 15.033,56

 
β)   Άρθρο 43 παρ. 5δ  
 Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων 
               Δεν έγιναν πρόσθετες αποσβέσεις στην παρούσα χρήση. 
 
γ)   Άρθρο 43 παρ. 5ε 
 Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων  
 Δεν έγιναν 
 
 
 
δ)   Άρθρο 43 παρ. 3ε 
 Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως που αφορούν τη χρήση 

Οι αξίες κτήσεως 31.12.2014 του κονδυλίου του ισολογισμού “Έξοδα 
εγκαταστάσεως” αναλύονται ως εξής: 
-Υπόλοιπο 31.12.2013        2.947,09 
-Προσθήκες  2014           190,16 
-Αφαιρέσεις  2013               0,00 
-Υπόλοιπο 31.12.2013         3.137,16 

 
ε)   Άρθρο 43 παρ. 3γ 

Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που 
προέκυψαν στην παρούσα χρήση κατά την πληρωμή δόσεων ή και την αποτίμηση 
στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων που χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά 
για κτήσεις παγίων στοιχείων. 

 Δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της διατάξεως αυτής. 
 



 
στ)   Άρθρο 43 παρ. 4 εδαφ.  α & β 

Ανάλυση και  επεξήγηση των κονδυλίων “Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως” 
“Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας “και “Υπεραξία  
επιχειρήσεως  (GOODWILL)” 

 Δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της διατάξεως αυτής. 
 
4)   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 
α)   Άρθρο 43α παρ. 1β 
 Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%  

Δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της διατάξεως αυτής. 
 
β)   Άρθρο 43α παρ. 1ιε 
 Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 
 οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 
 
5)     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
α)  Άρθρο 43α παρ. 1ια 

Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από του κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 
43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων 

 Δεν έγινε παρέκκλιση 
 
β)  Άρθρο 43α παρ. 1ι 

Διαφορές υποτιμήσεως κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους 
οποίους οφείλονται. 

 Δεν υπάρχουν. 
 
6)  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
α)  Άρθρο 43α παρ. 1δ 
 Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο 
 -Κοινές ανώνυμες μετοχές-   60.000 των 1,00 ΕΥΡΩ  εκάστη. Σύνολο 60.000,00 € 
 
β)   Άρθρο 43α παρ. 1γ 
 Έκδοση μετοχών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσα στην παρούσα χρήση 

Δεν εκδόθηκαν νέες μετοχές. 
 
γ)   Άρθρο 43α παρ. 1ε  και 42ε  παρ. 10    
 Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ αυτούς δικαιώματα 

Δεν υπάρχουν 
 

δ)   Άρθρο 43α παρ. 1στ 
 Απόκτηση ίδιων μετοχών στην παρούσα χρήση    
 Δεν αποκτήθηκαν 
 
7)  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
α)   Άρθρο 43α παρ. 14 εδάφ δ 
 Ανάλυση του λογαριασμού “Λοιπές προβλέψεις” αν το ποσό είναι σημαντικό 
 Δεν υπάρχει τέτοιο κονδύλι 
 
β)   Άρθρο 43α παρ. 1ζ 

Οικονομικές δεσμεύσεις και πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον 
ισολογισμό 

 Δεν υπάρχουν 
 
γ)   Άρθρο 43α παρ. 1ιβ 

Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε 
βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων εφόσον δεν εμφανίζονται στις 
υποχρεώσεις ή  στις προβλέψεις. 

 Δεν υπάρχουν 
 
δ)   Άρθρο 43α παρ. 1στ 
 Μακροπρόθεσμες πάνω από 5 έτη υποχρεώσεις  

Δεν υπάρχουν 
 



 
ε)   Άρθρο 42ε παρ. 1στ 
 Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες εξασφαλίσεις 

Δεν υπάρχουν 
 

8)  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
 Άρθρο 42ε παρ. 12 

Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών “Έξοδα επόμενων χρήσεων” 
και “Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 
-Τα “Έξοδα χρήσεως δουλευμένα” αναλύονται σε:  

   Δαπάνες-έξοδα              0,00 
              0.00 
 
9)  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΑΞΕΩΣ 
α)   Άρθρο 42ε παρ. 11 
 Ανάλυση λογαριασμών τάξεως  
 Δεν υπάρχουν 
 
10) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
α)   Άρθρο 42ε παρ. 9 
 Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες  
 Δεν υπάρχουν 
  
11)  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ, ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
α)   Άρθρο 43α παρ.1ιγ 
 Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας 
 Δεν υπάρχουν 
 
β)   Άρθρο 43α παρ.1ιγ 

Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε 
αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας 

 Δεν υπάρχουν 
 
γ)   Άρθρο 43α παρ.1ιδ 
 Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα της διοικήσεως της εταιρίας  

-Εντός χρήσεως       0,00  Δεν υπάρχουν 
 

 
12)  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
α)   Άρθρο 43α παρ.1η 
 Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές 
 -ΡΟΔΟΣ , Λογιστικές υπηρεσίες    93.904,26 
 -ΡΟΔΟΣ , Πωλ. Εμπορευμάτων          700,00 
 -ΡΟΔΟΣ , Παρεπόμενα έσοδα (ενοίκια)     1.300,00 
 -ΡΟΔΟΣ , Λοιπές Υπηρεσίες           150,00 
 -ΡΟΔΟΣ , Υπηρεσίες ενοικιαζόμενων Δωμ.   5.478,74 
 -ΡΟΔΟΣ , Υπηρεσίες εστιατορ.σε ενοικιαζ.       734,50 
 
 
 
 
β)   Άρθρο 43α παρ.1θ 
 Μέσος όρος, Κατηγορίες και κόστος προσωπικού 
 
1)  Κατηγορίες προσωπικού 

-Υπάλληλοι-μέσος όρος                     9   
 
2)  Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  

Υπάλληλοι     14.193,12 
 
3)  Κοινωνικές επιβαρύνσεις ( εργοδοτικές εισφορές) 
 Υπαλλήλων           3.204,89 
 



 
γ)   Άρθρο 42ε παρ.15β 

Ανάλυση των κονδυλίων: Έκτακτα και ανόργανα έσοδα-έξοδα, Έκτατα κέρδη-ζημιές, 
Έσοδα- Έξοδα προηγούμενων χρήσεων, Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων 
χρήσεων 
 
-Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 
-Έκτακτα και ανόργανα έσοδα          677,47 
 
-Έξοδα προηγούμενων χρήσεων                       26,46 
 
-Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 
-Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα                       108,70 

                                                                                                               
 
13)  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ 
 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 
 Άρθρο 43α παρ. 1ιζ 

Άλλες πληροφορίες αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των 
τρίτων  και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας  
-Η εταιρεία έχει τακτοποιηθεί φορολογικώς μέχρι και τη χρήση 2009 και, συνεπώς οι 
φορολογικές υποχρεώσεις της έχουν οριστικοποιηθεί μέχρι και τη χρήση αυτή. 

 
ΡΟΔΟΣ, 30 Απριλίου 2015 

 
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &                Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟ ΜΕΛΟΣ                                   
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.                

 
ΔΗΜΗΤΡΑΣ Π. ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ        ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ          ΣΤΡΑΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ  

 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
 

ΔΗΜΗΤΡΑΣ Π. ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 
 
 
 
 

Θέμα 3ο 
Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση. 

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει την παρακάτω Έκθεση για τον Ισολογισμό 
της 31/12/2014  που θα υποβληθεί στην ετησία Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, της 
30ης Ιουνίου 2054. 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

“ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ Α.Ε.” 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015. 

Κύριοι Μέτοχοι,: 
Σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3. του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλουμε στη Γενική Συνέλευσή 

σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση 2014 με τις παρατηρήσεις μας 
πάνω σ’ αυτές, και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε. 

 
1) Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας: 

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσης ανήλθε σε 100.967,50 ευρώ, έναντι 157.545,93  
ευρώ  της προηγούμενης χρήσης. Επίσης, τα καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) της χρήσεως 
διαμορφώθηκαν στα 12.186,33 ευρώ έναντι κερδών 41.643,78 ευρώ της προηγούμενης 
χρήσεως. Η μειωμένη οικονομική εξέλιξη στον κύκλο εργασιών της εταιρείας σε σχέση με την 
προηγούμενη φορολογική χρήση οφείλεται ότι στην  1η χρήση της εταιρείας είχαμε 
υπερδωδεκάμηνη  χρήση (21/6/12-31/12/13) 18 μηνών. Επίσης η μειωμένη σε κέρδη χρήση 
οφείλετε ότι στα μέσα της χρήσης η επιχείρηση ανέλαβε και άνοιξε υποκατάστημα με 
ενοικιαζόμενα δωμάτια, που το ανακαίνισε, και τα περισσότερα έξοδα και πάγια 
αποσβεστήκαν πλήρως.  

 
 
 



 
 

2) Οικονομική θέση της εταιρείας : 
Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι σταθερή και  ανταποκρίνεται 

πλήρως στην εμφανιζόμενη εικόνα του Ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεως. 
 

3) Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας: 
Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία της εταιρείας η τρέχουσα χρήση θα κυμανθεί 

στα επίπεδα της προηγούμενης χωρίς δραματικές διαφοροποιήσεις. 
 

4) Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα: 
                       Μετοχές - Αξία κτήσης    0,00 
               - Προβλέψεις για υποτιμήσεις  0,00               
     Αποτίμηση    0,00 
 

 
5) Διαθέσιμο συνάλλαγμα: 

Δεν υπάρχει 
 

6) Σημαντικές ζημιές της εταιρείας: 
Δεν υπάρχουν ζημιές της κλειόμενης η προηγούμενων χρήσεων, που δεν αναφέρονται στις 

οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2014. 
 

7) Άλλα σημαντικά γεγονότα: 
Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως 2014 μέχρι την ημέρα σύνταξης της παρούσας 

έκθεσης δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ, και η 
όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά. 

 
 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &                Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟ ΜΕΛΟΣ                                   
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.                

 
ΔΗΜΗΤΡΑΣ Π. ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ        ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ          ΣΤΡΑΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ή συνεδρίαση τελειώνει την 12.00 
 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &                Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟ ΜΕΛΟΣ                                   
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.                

 
ΔΗΜΗΤΡΑΣ Π. ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ        ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ          ΣΤΡΑΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ  

 
 

              
Ακριβές Αντίγραφο 
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. 

Ρόδος, 30 Απριλίου 2015 
 
 
 
 
 


