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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της  

Ε.ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΜΕ.  Έκθεση ελέγχου ετήσιων 

οικονοµικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 µε Α.Φ.Μ. : 

099306874, περιόδου ( περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 

31/12/2015 )  και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 77187727000.  

 

 

Κύριοι µέτοχοι, 

Εκτελώντας την ανατεθείσα σε εµάς εντολή ελέγχου των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρικής 

χρήσης που έληξε την 31/12/2015 ελέγξαµε τις οικονοµικές καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα 

της Εταιρείας σας σύµφωνα µε τον Ν.4308/14. 

Ο έλεγχος µας έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920 όπως συµπληρώθηκε µε τα 

Π.∆.409/86 και 498/87 και τον Ν.4308/14, καθώς και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες. 

Η εταιρεία τήρησε τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία τα οποία έθεσε στη διάθεσή 

µας ενώ µας παρασχέθηκαν οι  ανάγκες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. 

Η µέθοδος απογραφής της εταιρικής περιουσίας  έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις των σχετικών νόµων, το δε 

αποτέλεσµα που προέκυψε προήλθε από τον σωστό συσχετισµό των εσόδων και των εξόδων της υπό κρίση 

περιόδου. 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της εκθέσεως διαχείρισης του ∆.Σ. προς την Τακτική Γενική 

Συνέλευση των µετόχων µε τις ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις. Το προσάρτηµα περιλαµβάνει πληροφορίες 

που προβλέπονται από τις παραγράφους του άρθρου 29 του Ν.4308/14. 

Οικονοµική κατάσταση 

Κατάστασης Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία – Ατοµικές 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

Ε.ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΜΕ µε Α.Φ.Μ. : 099306874, περιόδου ( 

περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015 ) , Γ.Ε.ΜΗ.: 

77187727000 ποσά σε € 

 

Σηµείωση   2015  2014 
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Κύκλος εργασιών (καθαρός)   1.335.292,68  2.862.719,98

Κόστος πωλήσεων   -784.069,20  -876.777,95

Μικτό αποτέλεσµα   551.223,48  1.985.942,03

Λοιπά συνήθη έσοδα   0,00  25.337,28

    551.223,48  2.011.279,31

Έξοδα διοίκησης   -147.804,32  -405.709,50

Έξοδα διάθεσης   -253.478,39  -1.445.164,42

Λοιπά έξοδα και ζηµιές   -5.272,21  -5.264,66

Αποµειώσεις περιουσιακών 

στοιχείων (καθαρό ποσό)   0,00  0,00

Κέρδη και ζηµίες από 

διάθεση µη 

κυκλοφορούντων στοιχείων   0,00  0,00

Κέρδη και ζηµίες από 

επιµέτρηση στην εύλογη 

αξία   0,00  0,00

Έσοδα συµµετοχών και 

επενδύσεων   0,00  0,00

Κέρδος από αγορά 

οντότητας ή τµήµατος σε 

τιµή ευκαιρίας   0,00  0,00

Λοιπά έσοδα και κέρδη   0,00  0,00

Αποτελέσµατα προ τόκων 

και φόρων   144.668,56  155.140,73

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή 

έσοδα   0,00  0,00

Χρεωστικοί τόκοι και 

συναφή έξοδα   -151.963,03  -153.691,39
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Αποτέλεσµα προ φόρων   -7.294,47  1.449,34

Φόροι εισοδήµατος   -3.222,52  -2.549,59

Αποτέλεσµα περιόδου µετά 

από φόρους   -10.516,99  -1.100,25

 

 

Ο κύκλος εργασιών της κλειοµένης χρήσεως ανήλθε σε 1.335.292,68€ ενώ την προηγούµενη χρήση ανήλθε 

σε 2.862.719,98€, τα αποτελέσµατα προ φόρων διαµορφώθηκαν στο ποσό των -7.294,47€ µε προηγούµενη 

χρήση στο ποσό των 1.449,34€. Η εταιρία πραγµατοποίησε ζηµιά χρήσης µε τελικό αποτέλεσµα µετά από 

φόρους -10.516,99€ και αντίστοιχο ποσό της προηγούµενης χρήσης ήταν  -1.100,25€. Τέλος  η φορολογική 

υποχρέωση της εταιρείας ανήλθε σε 3.222,52€ ενώ ο φόρος της προηγούµενης χρήσης ήταν 2.549,59€. Το 

τακτικό αποθεµατικό της κλειόµενης χρήσης 2015 διαµορφώθηκε σε 0,00€ τα έκτακτα αποθεµατικά είναι 

0,00€ το προτεινόµενο µέρισµα για την κλειόµενη χρήση ανέρχεται σε 0,00€ και το αποτέλεσµα εις νέο σε -

10.516,99€. 

Κατόπιν των παραπάνω βεβαιώνουµε ότι οι Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε 

31/12/2015  προκύπτουν από τα βιβλία και τα στοιχεία της Εταιρείας και απεικονίζουν βάσει των σχετικών 

διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές, την περιουσιακή 

διάρθρωση και τη χρηµατοοικονοµική θέση («Οικονοµική κατάσταση») της εταιρείας κατά την 31/12/2015, 

καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή. 

 

ΤΥΜΠΑΚΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , 29/07/2016 

Για την διενέργεια του ελέγχου 

ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΕΜΜ.                     ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ 

ΑΦΜ 071577191  ΑΦΜ 032124802 

ΑΡΙΘ.Α 0046776                                 ΑΡΙΘ.Α 0024977  

 


