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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

 ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2009 - 31/12/2009 

 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Έχουµε την τιµή να θέσουµε υπόψη σας για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 

1/1-31/12/2009 της εταιρείας µας και να σας δώσουµε τις παρακάτω επεξηγήσεις. 

 

Αναλύοντας τα στοιχεία του Ισολογισµού, βάσει των ∆ΠΧA, της χρήσης που έληξε στις                  

31 ∆εκεµβρίου 2009, αναφέρουµε τα εξής: 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009 

Οι ζηµιές µετά από φόρους της Εταιρείας για το 2009 ανήλθαν σε € 12.005 ενώ για το 2008 οι 

αντίστοιχες ζηµίες ανήλθαν σε € 13.058 

 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας στο τέλος του 2009 είναι € 98.471 ενώ στο τέλος 

του 2008 ήταν € 110.476. Σχετικά µε την αποµείωση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας λόγω 

ζηµιών µε αποτέλεσµα αυτά να έχουν υποχωρήσει κάτω από το ½ του µετοχικού κεφαλαίου, η 

εταιρία θα προβεί σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου εντός του 2010 και θα συνεχίσει κανονικά 

την δραστηριότητά της. 

 

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 

Το σύνολο των καθαρών ταµειακών εκροών της Εταιρείας για τη χρήση 2009 είναι € 5.758, 

ενώ για τη χρήση 2008 η εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταµειακές εισροές € -20. 
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Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης µέχρι την ηµεροµηνία 

υποβολής της παρούσας έκθεσης. 

Μέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συµβεί κανένα άλλο γεγονός, 

που θα µπορούσε να επηρεάσει σηµαντικά την οικονοµική θέση και την πορεία της εταιρίας. 

 
Κύριοι Μέτοχοι, 

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τον ισολογισµό και τα 

αποτελέσµατα της χρήσεως 2009. 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

& ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

ΚΑΡΑΤΖΑ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

 

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση 

που αποτελείται από δύο (2) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που 

χορήγησα µε ηµεροµηνία 27 Απριλίου 2010. 

 

Αθήνα, 27 Απριλίου 2010 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
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Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

µέλος της Crowe Horwath International 
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