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ΓΙΑ ΤΗN 2η  ETAIΡΙΚΗ  ΧΡΗΣΗ    ΑΠΟ 1/1/2004 � 31/12/2004 
 
 
Κύριοι µέτοχοι,  

 
Έχουµε την τιµή, σύµφωνα µε το άρθρο 43Α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 35 του Π.∆. 409/86, να σας υποβάλουµε συνηµµένα, τις οικονοµικές 
καταστάσεις της εταιρίας µας, για την δεύτερη εταιρική χρήση 2004, που καλύπτει το χρονικό 
διάστηµα από 1-1-2004 έως 31-12-2004 και να σας εκθέσουµε τα ακόλουθα, σχετικά µε τη 
δραστηριότητα της εταιρίας κατά τη διάρκεια της χρήσης, την οικονοµική θέση και την 
προβλεπόµενη από το ∆. Σ. πορεία της, την αµέσως επόµενη χρήση. 

 
 
1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας  
 

Ο κύκλος εργασιών για την κλειόµενη  χρήση, ανήλθε στο ποσό των  2.245.535,49   ευρώ. 
 
Μετά  την  αφαίρεση όλων των εξόδων παραγωγής, διοίκησης και διάθεσης,  όπως επίσης 

και όλων των  νοµίµων  αποσβέσεων ( 864,65 €) και την πρόσθεση των άλλων εσόδων 
εκµεταλλεύσεως προέκυψαν καθαρά κέρδη 532.163,99 ευρώ. 
 
 
2. Οικονοµική θέση της εταιρίας  
 
Η    πραγµατική   οικονοµική   κατάσταση   της   εταιρίας   είναι ικανοποιητική και πρέπει να 
θεωρείται  ότι  ανταποκρίνεται  στην εµφανιζόµενη  εικόνα  του Ισολογισµού της Κλειόµενης 
χρήσεως. 
 
Τα συνοπτικά µεγέθη του ισολογισµού της 31/12/2004 είναι : 
 
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
 
EΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ        2.593,96   
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                210,03    
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ                      23.168,88    
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ                                  526.018,13    



 

 

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ          150.000,00 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ             79.494,40    
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ                          101,56 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
                    ---------------------- 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                    781.586,96 
 
ΠΑΘΗΤIΚΟ 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                             60.000,00  
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ                  20.000,00 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟ                     400.191,03 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.            301.365,93 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ                                                 30,00 
             --------------------- 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ                        781.586,96 
 
 
3. Προβλεπόµενη πορεία της εταιρίας  
 
Προς το παρόν για το έτος 2005 τηρείται στάση αναµονής για περαιτέρω δραστηριοποίησή της σε 
αναβαθµίσεις ηλεκτρονικών πινάκων υφιστάµενων αθλητικών χώρων. 
 
4. Κατεχόµενα από την εταιρία χρεόγραφα  
 
Στην κατοχή της εταιρίας βρίσκονται χρεόγραφα την 31/12/2004 ύψους 150.000,00. 
 
5. ∆ιαθέσιµο συνάλλαγµα  
 
Η εταιρία δεν είχε διαθέσιµο συνάλλαγµα στις 31/12/2004. 
 
6. Ακίνητα της εταιρίας  
 
∆εν υπάρχουν ακίνητα στην κυριότητα της εταιρίας. 
 
7. Λογιστικές αρχές  
 
Για την κατάρτιση του ισολογισµού της παρούσης  χρήσης όπως και της συνοδεύουσας 
Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσης, εφαρµόστηκαν οι βασικές λογιστικές αρχές, οι οποίες έχουν 
γίνει γενικά παραδεκτές και οι οποίες µαζί µε άλλες χρήσιµες πληροφορίες, αναφέρονται στο 
προσάρτηµα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
8. ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 
 
Τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2004  532.163,99 Ευρώ προτείνεται να διατεθούν µε βάση 
τον σχετικό πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων που έχει ως ακολούθως : 
 



 

 

Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως    532.163,99
Υπόλοπο αποτελεσµάτων προηγ.χρήσεων   70.570,22
Σύνολο    602.734,21
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήµατος      186.257,40
Κέρδη πρός διάθεση      416.476,81
     
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής     
1.Τακτικό αποθεµατικό    16.285,78
8.Υπόλοιπο  εις νέο    400.191,03
Σύνολο    416.476,81

 
 
Κύριοι µέτοχοι, 
 
Αφού λάβατε υπόψη σας τα παραπάνω, σας παρακαλούµε να εγκρίνεται τον Ισολογισµό της 
δεύτερης εταιρικής χρήσης που έκλεισε την 31/12/2004, καθώς και την Κατάσταση Αποτελεσµάτων 
και τον Πίνακα ∆ιάθεσης των κερδών της χρήσης 2004 

 
 
 

Ασπρόπυργος, 4/4/2005 
 
 
 

              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                   Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                                      ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                 

Α.∆.Τ. Η656831                                                        Α.∆.Τ.  Μ315190                        
 
 
 
 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που αποτελείται από 3 σελίδες, 
είναι αυτή που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 14/4/2005 
 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, 14/4/2005 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ∆.ΜΑΚΡΗΣ 

                                                                Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 16311 
                                                                    Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 


