
ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ  

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ  

 ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1.1.2015 – 31.12.2015 

Υποβάλλονται στη συνέλευση για έγκριση οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2015 µε 

τις παρακάτω παρατηρήσεις. 

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας 

Η Χρήση που έκλεισε ήταν για την εταιρεία περίοδος µείωσης ποσοστού 51% του κύκλου εργασιών 

της προηγούµενης χρήσης. Πλέον συγκεκριµένα ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 

€128.012,00 από το ποσό των €261.055,00 της προηγούµενης χρήσης. Η εξέλιξη των εργασιών της 

εταιρείας κρίνεται ότι βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα και θα πρέπει να ενδυναµωθεί προκειµένου 

να αντιµετωπίσει όλα τα εµπόδια και να διασφαλιστεί η οµαλή συνέχεια της εταιρείας. 

2. Οικονοµική θέση της εταιρείας  
 

Η οικονοµική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31.12.2015 παρουσιάζει επιδείνωση των 

αποτελεσµάτων σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας για 

τη χρήση 2015 έχουν ως εξής: 

Ισολογισµός – Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις πολύ µικρών 
οντοτήτων 

Eταιρεία : YALOS QUALITY SOLUTIONS Μ.Ε.Π.Ε. µε Α.Φ.Μ. : 998323100, 
Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου ( 01/01/2015 - 31/12/2015 ) - 

ΓΕ.Μ.Η.: 7660401000 

Ποσά σε µονάδες ευρώ 

      2015 
Περιουσιακά στοιχεία       

Πάγια     58.341,62 

Μείον: Αποσβεσµένα 58.090,86     

Μείον: Αποµειωµένα     58.090,86 

. 
  

250,76 



Απαιτήσεις     293.789,58 

Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα     152,13 

Λοιπά     85.569,66 

Σύνολο ενεργητικού     379.762,13 

        

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις       

Κεφάλαια και αποθεµατικά     102.806,24 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     276.955,89 

Σύνολο καθαρής θέσης και 
υποχρεώσεων 

    379.762,13 

    

Κατάσταση Αποτελεσµάτων για πολύ µικρές οντότητες της Πέµπτη, 31 
∆εκέµβριος 2015 

Eταιρεία : YALOS QUALITY SOLUTIONS Μ.Ε.Π.Ε. µε Α.Φ.Μ. : 998323100, 
Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου ( 01/01/2015 - 31/12/2015 ) - 

ΓΕ.Μ.Η.: 7660401000 

      2015 
Κύκλος εργασιών (καθαρός)     128.012,00 

Αγορές εµπορευµάτων και υλικών     (9.880,00) 

Παροχές σε εργαζόµενους     (42.810,88) 

Αποσβέσεις ενσωµάτων παγίων και άϋλων 
στοιχείων 

    (134,07) 

Λοιπά έξοδα και ζηµιές     (61.723,37) 

Λοιπά έσοδα και κέρδη     4,00 

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)     (48,23) 

Αποτέλεσµα προ φόρων     13.419,45 

Φόροι     (7.674,75) 

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους     5.744,70 

    Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΚΟΛΛΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΩΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 

Μ 122148 ΑΕ 518865 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ EΠΕ 

 «YALOS QUALITY SOLUTIONS ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 

ΤΗΣ 31/12/2015 



Γ.Ε.ΜΗ. : 0007660401000 

ΑΦΜ : 998323100 

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 

 

Άρθρο 42α παρ.3: 

Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί κατάρτισης των ετησίων οικονοµικών 

καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια, της 

πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ.2 του άρθρου αυτού. 

∆εν Έγινε 

Άρθρο 42β § 1:  

Παρέκκλιση από την αρχή του αµεταβλήτου της δοµής και µορφής εµφανίσεως του 

ισολογισµού και του λογαριασµού «αποτελέσµατα χρήσεως».  

∆εν Έγινε 

Άρθρο 42β παρ.2: 

Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζοµένου µε περισσότερους 

υποχρεωτικούς λογαριασµούς. 

∆εν Έγινε 

Άρθρο 42β παρ.5: 

Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως, για να καταστούν οµοειδή και 

συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσης. 

∆εν Έγινε 

Άρθρο 43α παρ.1α: 

Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού των αποσβέσεων 

καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις τους. 

1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως ή του 

κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικό νόµο αξίας 

τους, η οποία είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και 

µειωµένη µε τις προβλεπόµενες από το νόµο αποσβέσεις. 

2. ∆ε συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτίµησης τους.  

Άρθρο 43 παρ.2:   

Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως. Εφαρµογή ειδικών 

µεθόδων αποτιµήσεως. 



∆εν Έγινε 

Άρθρο 42ε παρ.8:   

Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς απόσβεσης). 

(Ακολουθεί συνηµµένος πίνακας µεταβολών παγίων στο τέλος του προσαρτήµατος) 

 

Πίνακας Μεταβολής παγίων Συνολική Αξία κτήσης Προσθήκες / Μειώσεις Σύνολο αποσβέσεων Αναπόσβεστη αξία 

Γ.Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις         

1. Έξοδα ερευνών & αναπτύξεως 16.500,00 0,00 16.500,00 0,00 

Σύνολο ασώµατων ακινητοποιήσεων 16.500,00 0,00 16.500,00 0,00 

Γ.ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις         

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 40.029,88 0,00 39.779,12 250,76 

Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων 40.029,88 0,00 39.779,12 250,76 

Γενικό σύνολο ακινητοποιήσεων 56.529,88 0,00 56.279,12 250,76 

    

  

Άρθρο 43 παρ.5 εδαφ. ε: 

Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων. 

∆εν έγιναν. 

 Άρθρο 43α παρ.1β :  

Συµµετοχές µε ποσοστό µεγαλύτερο από 10%. 

Η εταιρία δεν διαθέτει. 

Άρθρο 43α παρ.1ιε:  

Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται και οι 

οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

∆εν συντάχθηκαν. 

 

 Άρθρο 43α παρ.1γ:   

Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου µέσα στη χρήση  

∆εν έγινε. 



Άρθρο 43α παρ. 1ζ:  

Οικονοµικές δεσµεύσεις και πιθανές υποχρεώσεις που δεν εµφανίζονται στον 

ισολογισµό. 

∆εν υπάρχουν. 

Άρθρο 43α παρ. 1ιβ:  

Οφειλόµενα σηµαντικά ποσά φόρων και ποσά φόρων που ενδεχοµένως να προκύψουν 

σε βάρος της κλειοµένης χρήσεως. 

Η χρήση δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά οπότε είναι ενδεχόµενο να προκύψουν 

πρόσθετες υποχρεώσεις σε βάρος της κλειοµένης χρήσεως. 

 Άρθρο 43α παρ. 1στ εδαφ. α & γ: 

Μακροπρόθεσµες πάνω από 5 έτη υποχρεώσεις. 

∆εν υπάρχουν. 

 Άρθρο 42ε παρ. 14:  

Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις. 

∆εν υφίστανται. 

 Άρθρο 42ε παρ.9:   

Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες. 

∆εν υφίστανται. 

Άρθρο 43α παρ. 1η:  

Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές  

(ο κύκλος εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ. 15 εδάφιο α') 

 

Η ανάλυση των λογαριασµών πωλήσεων έχει ως εξής: 

Πωλήσεις υπηρεσιών 114.170,00 

Πωλήσεις εµπορευµάτων 13.842,00 

  

 128.012,00 

  

Άρθρο 43α παρ.1θ:   



Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και 

κατηγορίες αυτού, µε το συνολικό κόστος τους. ∆ιευκρινίζεται ότι, στο «∆ιοικητικό 

προσωπικό» περιλαµβάνεται το µε µηνιαίο µισθό αµειβόµενο προσωπικό και στο 

«Εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο. 

1,8 άτοµα. 

      

Άρθρο 42ε παρ. 15β:  

Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασµών 

«έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των 

λογαριασµών «έκτακτες ζηµίες » και «έκτακτα κέρδη» είναι σηµαντικά κατ' εφαρµογή 

της διατάξεως του άρθρου 43 πάρ.1-ιγ παρατίθεται ανάλυση και αυτών (µε βάση τους 

λογ/µους 81.02 και 81.03 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου). 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα  14.910,22 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 4,00 

                    

Άρθρο 42α παρ.1α:  
Συναλλαγµατικές διαφορές από δάνεια και πιστώσεις σε ξένο νόµισµα που 

χρησιµοποιήθηκαν για απόκτηση παγίων στοιχείων. 

∆εν υφίστανται.   

   

Αθήνα, 16/03/2016 

   

              Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ               Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

ΚΟΛΛΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ      ΤΣΙΩΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 

     Μ 122148           ΑΕ 518865 

 

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31.12.2015 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ €102.806,24 έναντι Ευρώ 

€214.324,04 της προηγούµενης χρήσεως. 

Το αποτέλεσµα της χρήσης ήταν κερδοφόρο µε ποσό €13.419,45 και κρίνεται σχετικά 

ικανοποιητικό.  

 



3. Προβλεπόµενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι 

Μέσα στην χρήση 2015 η δραστηριότητα της εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική. Αυτό µας κάνει να 

πιστεύουµε ότι οι προοπτικές της εταιρείας για το µέλλον θα είναι καλύτερες. 

4.  ∆ραστηριότητες στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης 

∆εν συντρέχει αυτή η περίπτωση. 

5. ∆ιαθέσιµο συνάλλαγµα 

∆εν συντρέχει αυτή η περίπτωση. 

6. Πληροφορίες για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα 

∆εν συντρέχει αυτή η περίπτωση. 

7. Ακίνητα της εταιρίας 

 ∆εν υπάρχουν. 

8. Υποκαταστήµατα εταιρείας 
∆εν υπάρχουν. 

9. 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. 

 

Μετά από τα παραπάνω παρακαλώ όπως η συνέλευση: 

1. Εγκρίνει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και τα αποτελέσµατα της εταιρικής 

χρήσης 01.01.2015 - 31.12.2015. 

2. Απαλλάξει την ∆ιαχειρίστρια από κάθε ευθύνη για τα πεπραγµένα της κλειόµενης χρήσης  

01.01.2015 - 31.12.2015 σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό. 

 

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016 

Η ∆ιαχειρίστρια 

                                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΑΡΟΥ 


