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ΠPoΣ THN ETΗΣΙA ΓENΙKΗ ΣYNEΛEYΣH TΩN ETAΙPΩN ΓΙΑ TA
ΠEΠPAΓMENA ΤΗΣ ΠPΩTΗΣ XPHΣΗΣ (YΠΕPΔΩΔEKAMHNΗΣ)
AΠo 27-8-20Ι3 EΩΣ 3t-1,2-20t4

Kδριoι εταiροι
Σδμφωνα με τo v6μo και το καταστατικ6 τηg εταιρεiαq, με π1ν παρoriοα 6κΘεoη oαq
υπoβd,λλoυμε τιg oικoνoμικ6g καταoτd,σειt ηζ εταιρεiαg για ην πρ6η εταιρικη

xρηoη πoυ 6κλειoε ην 3tll2l20l4 (δια1εiριoη 27l8l20t3-3tlΙ2l14)' πoυ
περιλαμβdνoυν τoν ιooλoγιoμ6 ηζ 31ηζ Δεκεμβρioυ 20τ4, ην Κατ6oταoη
λoγαριαoμof απoτελεoμ6των 1ρηoεωg και τoν Πiνακα δι&θεoηq απoτελεoμdτων.
oι ανωτ6ρω oικoνoμικ6g καταoτ6oει9 τηg εταιρtα5 oυντ61Θηκαν oδμφωνα με τιg
διατdξειg των ιiρθρων 42, 42o, 42p, 42"{, 42o, 42"' 43, 43" και 43'| του
κωδικoπoιημ6νoυ N6μoυ 2Ι90lι920 <Περi Ανωvriμων Eταιρειιbν> (6πω9

τρoποπoηΘηκε με τo Π.Δ. 409/\986 και ιoβει ψ6γ'ρτ oημερα) και παρ61oυν
αναλυακ1 εικ6να των oτoι1εiωv Eνεργηπκo6 και ΠαΘητικo6 ηζ εταιρικηg
περιoυoiαg, καθiυg και σαφη διdρθρωoη τoυ oικoνoμικori απoτεΜοματοζ ηζ xρηoηg
ωt και ην εξ6λιξη των εργασιrbν και ηζ oικoνoμικηζ θ6oη9 ηζ εταιρεiαζ ηg
περι6δoυ πoυ 6ληξε ττγ 3ll12l2014. Η εταιρεiα κατd, τo κλεioιμo τoυ ιooλoγιoμo6
δεv υπερβαiνει τα 6ρια των κριτηρtων τoυ dρΘρoυ 42" παp.6 και 6τoι απαλλd,ooεται
απ6 ην υπo1:6ωoη ελ6γ1oυ των oικoνoμικiυν καταoτ6oεων απ6 oρκωτo69 ελεγκτ6q.
Αναλιioνταg τα oικoνoμικιi oτoι1εiα ηζ εταιρε[αg οημειωνoυμε τα εξεig:

H εταιρικη xρηoη πoυ 6κλειoε ην 3\ll2l20l4, παρoυoiαoε κ6κλo εργαoιιbν
17061,56€. Tα ιξο'oδα ηg εταιρεiαg πoυ πρoθρ1oνται" απ6 παpoγi1 υπηρεoιιi:ν
αν6ρ1oνται oτο πoo6 των 17Ο61,56€ εviυ υπηρ1αν και 6κτατα εooδα απ6 ην πcΙlληαη

παγiου oτoι1εioυ 1 58,46€.

Tα 6ξoδα διοικηπκηg λειτoυργiαg ανηλθαν oτo πoo6 των 4l28,l3€, τα 6ξοδα
παραγωγικf1g διαδικαoiαg ανηλθαν oτo πoo6 των 18445,01€ και τα 6ξoδα πρoιbΘηoηg

οτo πoo6 των 3490'73€
Tα τραπεζικd, 6ξoδα ανηλθαν oτo πoo6 τrw 72,00€

Tα απoτελ6oματα τηζ χρησηg αυΦq εiναι αρνητικ6, ζημιιi εκμεταλλεfoεωg 8915,85€
και oφεiλεται κυρiωg oην αρμκr1 επ6vδυoη για ην απ6κηoη τηg υλικoτεlyικηζ
υπoδoμηg (tablet, πρ6γραμμα λειτoυργiα€ των oυακευiον).
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