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Κύριοι μέτοχοι, 
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρίας κατά 
τη διαχειριστική περίοδο 1/1/13-31/12/13. 
Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησής μας, παρά τις συνθήκες ανταγωνισμού που υπήρξαν στην αγορά, ανήλθε 
στο ποσό των 288.173,86 ευρώ. 
 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ 
Τον περασμένο χρόνο παρά τον  σκληρό ανταγωνισμό και την επικείμενη οικονομική κρίση, οι πωλήσεις μας 
σημείωσαν μικρή αύξηση και πιστεύουμε ότι με τη συνεχή προσπάθεια του προσωπικού μας θα αυξηθούν 
σημαντικά. 
 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
Για την κατάρτιση του ισολογισμού της παρούσης χρήσης και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό 
αποτελεσμάτων χρήσης εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές: 
1. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών. 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος). 
Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις του 
Π.Δ. 88/1973. 

2. Αποτίμηση αποθεμάτων. 
Τα αποθέματα εμπορευμάτων έχουν αποτιμηθεί στην κατά είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής 
κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος) και της τρέχουσας τιμής αγοράς των κατά την ημέρα κλεισίματος του 
ισολογισμού. 
Για τον υπολογισμό της αξίας κτήσης των αποθεμάτων εφαρμόστηκε η μέθοδος μέσου σταθμικού όρου. 

3. Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένα νομίσματα. 
      Οι σε ξένα νομίσματα απαιτήσεις και υποχρεώσεις έχουν αποτιμηθεί με βάση την                                                  

ισοτιμία σε ευρώ της επίσημης τρέχουσας τιμής των ξένων νομισμάτων κατά την ημέρα κλεισίματος του 
ισολογισμού, οι δε προκύψουσες συναλλαγματικές διαφορές έχουν καταχωρηθεί στα αποτελέσματα 
χρήσης. 

4. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες. 
Οι υποχρεώσεις, των οποίων η προθεσμία εξόφλησής τους από την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού 
είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων, όλες δε οι λοιπές 
έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων. 
Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις. 

5. Αποζημιώσεις αποχωρούντων και απολυόμενου προσωπικού. 
Δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημιώσεις αποχωρούντο και απολυόμενου προσωπικού, 
ακολουθουμένης πάγιας της αρχής επιβάρυνσης κάθε χρήσης με τα εντός αυτής καταβαλλόμενα ποσά 
αποζημίωσης. 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
Τα μικτά κέρδη έφθασαν σε 163.571,77 ευρώ, μετά δε την αφαίρεση των εξόδων διαθέσεων, των γενικών 
εξόδων διαχείρισης, των μη κοστολογηθέντων  αποσβέσεων, των χρηματοοικονομικών εξόδων και των 
έκτακτων ανόργανων, απέμεινε κέρδος 11.005,77 ευρώ. 
 
Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε όπως: 
 

1. Εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 1/1/13-31/12/13 
2. Απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/13-31/12/13, σύμφωνα με το νόμο 

και το καταστατικό. 
3. Εγκρίνετε όλες τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που λήφθηκαν κατά τη χρήση 1/1/13-31/12/13.  

 
Λάρισα 31 Μαΐου 2014 
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