
ΕΚΘΕΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ  

ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ της εταιρείας 

 «A. M. EUROSEC ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΥΑΛΑΙΟΤΦΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ» 

με ΑΥΜ. 800635806 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2018  έως 31/12/2018  

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 133333201000 

 Κύριοι, 

            Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές 

καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2018 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις 

παρακάτω επεξηγήσεις. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας 

Σημείωςη 2018 2017 

Κφκλοσ εργαςιών (κακαρόσ) 21.456,10 € 15.352,01 € 

Κόςτοσ πωλιςεων 12.193,88 € 7.611,84 € 

Μικτό αποτζλεςμα 9.262,22 € 7.740,17 € 

Λοιπά ςυνικθ ζςοδα 0,00 € 0,00 € 

 
9.262,22 € 7.740,17 € 

Έξοδα διοίκθςθσ 3.238,59 € 2.999,69 € 

Έξοδα διάκεςθσ 4.857,89 € 4.499,54 € 

Λοιπά ζξοδα και ηθμιζσ 0,00 € 48,56 € 

Απομειώςεισ περιουςιακών 
ςτοιχείων (κακαρό ποςό) 0,00 € 0,00 € 

Κζρδθ και ηθμίεσ από διάκεςθ 
μθ κυκλοφοροφντων 

ςτοιχείων 0,00 € 0,00 € 

Κζρδθ και ηθμίεσ από 
επιμζτρθςθ ςτθν εφλογθ αξία 0,00 € 0,00 € 

Έςοδα ςυμμετοχών και 
επενδφςεων 0,00 € 0,00 € 

Κζρδοσ από αγορά οντότθτασ 
ι τμιματοσ ςε τιμι ευκαιρίασ 0,00 € 0,00 € 

Λοιπά ζςοδα και κζρδθ 0,00 € 0,00 € 

Αποτελζςματα προ τόκων και 
φόρων 1.318,94 € 192,38 € 

Πιςτωτικοί τόκοι και ςυναφι 
ζςοδα 0,00 € 0,00 € 

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι 
ζξοδα 153,20 € 81,90 € 

Αποτζλεςμα προ φόρων 1.165,74 € 110,48 € 

Φόροι ειςοδιματοσ 0,00 € 0,00 € 

Αποτζλεςμα περιόδου μετά 
από φόρουσ 1.165,74 € 110,48 € 

 



 

Οικονομική θέση της εταιρείας  

  Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2018 κρίνεται ότι έχει 

θετική πορεία αν λάβει κανείς υπ όψιν του ότι είναι η τρίτη  της χρήση μέσα στον 

κυκεώνα της οικονομικής κρίσης, μέσα στην χρήση καταφέραμε να 

διατηρήσουμε και να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας και παράλληλα 

προχωρήσαμε στην αγορά προκειμένου να γίνουμε ανταγωνιστικοί  

Οικονομική διάρθρωση 

  

  

31/12/2018     

  

31/12/2017       

Κυκλοφορούν ενεργητικό  8.407,56   17.126,49  

ύνολο ενεργητικού  8.751,09     17.533,49  

        

Πάγιο ενεργητικό  343,53  470,47  

ύνολο ενεργητικού     8.751,09            17.533,49    

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε 

κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. 

       

Ίδια κεφάλαια 1.000,00  1.000,00  

ύνολο υποχρεώσεων 214,64  10.162,78  

       

Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας. 

        

ύνολο υποχρεώσεων 214,64  10.162,78  

ύνολο καθαρής θέσης, 

προβλέψεων και υποχρεώσεων 

    8.751,09     17.533,49 

 

       

Ίδια κεφάλαια     1.000,00      1.000,00  

ύνολο καθαρής θέσης, 

προβλέψεων και υποχρεώσεων 

  8.751,09    17.533,49  

        

Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας  

        

Ίδια κεφάλαια     1.000,00  1.000,00  

Πάγιο ενεργητικό   343,53               470,47   

        

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της 

εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια. 

Κυκλοφορούν ενεργητικό     1.000,00      1.000,00   

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      214,64    17.533,49  

 



Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 

  31/12/2018 31/12/2017   

Καθαρά αποτελέσματα 

εκμεταλλεύσεως 
1.165.74 110,48 

 

Πωλήσεις αποθεμάτων & 

υπηρεσιών 
21.456,10 15.352,01 

  

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε 

σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα 

  31/12/2018 31/12/2017   

Αποτελέσματα  7.536,45 6.370,71  

Ίδια κεφάλαια 1.000,00 1.000,00   

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι 

την παρούσα φάση καλούμαστε  να συνεχίσουμε την πορεία μας 

αυξάνοντας τον κύκλο των πελατών μας προκειμένου να αυξήσουμε την ροή 

μετρητών που θα αναλωθούν στην κάλυψη των υποχρεώσεων της  εταιρείας 

μας, για  τον λόγο αυτό δεν θα πραγματοποιηθεί διανομή κερδών προκειμένου 

να  μπορεί να χρηματοδοτηθεί το έργο της εταιρείας χωρίς τον εξωτερικό  

δανεισμό.  

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 Εταίροι, 

 Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και 

τα αποτελέσματα της χρήσεως 2018 


