ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ENERWAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»

Σήµερα, 30/4/2015 στη Λάρισα, συνήλθε στα γραφεία ο µοναδικός εταίρος –
διαχειριστής Γεώργιος Μπαρµπούτης της εταιρείας µε την επωνυµία «ENERWAS
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».
∆ιαπιστωθείσης της απαρτίας η συνεδρίαση άρχισε υπό την προεδρία του διαχειριστή
Γεώργιου Μπαρµπούτη και ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεµάτων της ηµερήσιας
διάταξης.
ΘΕΜΑ 1ο:
Υποβολή και έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας της για την χρήση
13/1/2014 - 31/12/2014, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των
αποτελεσµάτων.
Ο µοναδικός εταίρος – διαχειριστής ερευνά όλα τα κονδύλια του ενεργητικού και του
παθητικού καθώς και την ανάλυση του Λογαριασµού Αποτελέσµατα Χρήσεως.
Τελικώς διαµορφώνει τον Ισολογισµό, όπου κατά την διάρκεια της χρήσης 13-1-2014
έως 31-12-2014 ο καθαρός κύκλος εργασιών της εταιρείας µας ανήλθε σε 2.712,89
ευρώ, ενώ τα καθαρά αποτελέσµατα χρήσης ανήλθαν σε (ζηµιές) -125,44 ευρώ.
Η Συνέλευση εγκρίνει οµόφωνα τον Ισολογισµό της 31/12/2014 και τα αποτελέσµατα
χρήσης.
ΘΕΜΑ 2ο:
Μετά την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 13/1/2014 31/12/2014 η συνέλευση απαλλάσσει οµοφώνως τον διαχειριστή της εταιρείας από
κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως σε σχέση µε τις οικονοµικές καταστάσεις και την εν γένει
διαχείριση του κατά την εν λόγω χρήση.
Μετά την εξέταση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει
άλλο θέµα προς συζήτηση, κηρύσσεται η λήξη των εργασιών της Συνέλευσης.
Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.
Ο εταίρος

Γεώργιος Α. Μπαρµπούτης

Ακολουθεί συνηµµένα έκθεση διαχείρισης του ∆Σ

29.04.2015

Έκθεση διαχείρισης του ∆Σ της εταιρείας ENERWAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
για το 2014

Κύριοι µέτοχοι,
Υποβάλλουµε στην Γενική Συνέλευσή σας έκθεση της οικονοµικής κατάστασης της
εταιρείας για την χρήση 2014 µε τις παρατηρήσεις µας.
1. Κύκλος εργασιών
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 2.712,89 €, ενώ η ζηµία ανήλθε σε
125,44 €.
2. Οικονοµική θέση εταιρείας
Κατά την διάρκεια της χρήσης 13-1-2014 έως 31-12-2014 το σύνολο
κυκλοφορούντος ενεργητικού είναι 4.874,55 ευρώ, ο καθαρός κύκλος εργασιών της
εταιρείας µας ανήλθε σε 2.712,89 ευρώ. Το κόστος πωλήσεων σε 2.573,45 ευρώ και
τα µικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης σε 139,44 ευρώ. Μετά την αφαίρεση των
εξόδων διοικητικής λειτουργίας 198,49 ευρώ και των εξόδων λειτουργίας διάθεσης
54,39 ευρώ και των χρεωστικών τόκων 12,00 ευρώ τα ολικά αποτελέσµατα
εκµετάλλευσης ανήλθαν σε -126,44 ευρώ (ζηµίες).
Έτσι τα καθαρά αποτελέσµατα χρήσης ανήλθαν σε κέρδη -125,44 ευρώ.
Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΖΗΜΙΕΣ):
-125,44
+ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΝ:
0,00
-125,44
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ:
0,00
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ
-125,44
3. Προβλεπόµενη πορεία της εταιρείας
Η πορεία της εταιρείας λόγω της προβλεπόµενης δυσµενούς οικονοµικής κατάστασης
της χώρας και για το 2015 αναµένεται δύσκολη.
4. Λοιπά σηµαντικά γεγονότα
∆εν έχουν συµβεί άλλα σηµαντικά γεγονότα που θα πρέπει να αναφερθούν.
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τον ισολογισµό και τα
αποτελέσµατα της χρήσεως 2014
Ο εταίρος – διαχειριστής,

Γεώργιος Α. Μπαρµπούτης

