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Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας μας, σας
παραθέτουμε μία σειρά οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας μας και τον
ισολογισμό αυτής που συνοδεύεται από τον λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως
και του Πίνακα Διαθέσεως των αποτελεσμάτων και μετά από τη μελέτη και ανάλυσή
τους, εναπόκειται σε σας να τα εγκρίνετε ή να τα τροποποιήσετε.
Οι οικονομικές μας καταστάσεις έχουν συνταχθεί όπως προβλέπει το Ενιαίο
Λογιστικό Σχέδιο και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 409/86, τα κονδύλια των
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων είναι σαφή και δηλωτικά του περιεχομένου
αυτών, και νομίζουμε ότι από αυτά παρέχονται όλες οι πληροφορίες που είναι
απαραίτητες για μια σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και
της οικονομικής θέσης της εταιρίας μας.
Κατωτέρω παραθέτουμε βασικά οικονομικά μεγέθη της εταιρείας:
α) Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, κατά
49.745 €. Αυτό κατά τη γνώμη μας οφείλεται κυρίως στην πολιτική τιμών της
εταιρίας μας.
Κύκλος εργασιών χρήσης 2013: 319.758,34 Ευρώ
Κύκλος εργασιών χρήσης 2014: 369.504,18 Ευρώ
β) Το ύψος των καθαρών κερδών αυξήθηκε αρκετά συγκρινόμενο με την
προηγούμενη χρήση, αυτό όμως οφείλεται κυρίως στο λόγο που αναφέραμε στην
περίπτωση α.
γ) Δανειακές υποχρεώσεις δεν έχουμε και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μας
παρουσιάζουν μία μικρή αύξηση.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι προσπάθειες του Δ.Σ. για την ανάδειξη της
εταιρείας μας είναι σημαντικές. Οι προβλέψεις μας για το μέλλον είναι
συγκρατημένες αλλά και αισιόδοξες και στηρίζονται στην διεθνή κατάσταση για τον
τουρισμό, στις επαφές μας με τουριστικά γραφείο και πράκτορες και στις προτιμήσεις
των πελατών μας.
Συνημμένος υπάρχει ο Ισολογισμός της Επιχείρησης μας που έχει εγκριθεί ομόφωνα
από το Δ.Σ., για να λάβετε γνώση αυτού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων
χρήσεων και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων.
Κλείνοντας την έκθεσή μας, σας καλούμε να εγκρίνετε την ψήφισή της καθώς και τις
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για την
χρήση 1/1/2014-31/12/2014
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