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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡ.39
της 10ης Μαρτίου 2014
της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA E.Π.E.

Στην Αθήνα σήμερα, την 10η Μαρτίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, στα γραφεία της εταιρείας οδός
Μιχαλακοπούλου 116, συνήλθαν οι διαχειριστές της εταιρείας με την επωνυμία “NOVACTA Ε.Π.Ε”’ προς συζήτηση και
λήψη αποφάσεων .
Παρέστησαν οι διαχειριστές :
α. Χατζηπαναγιώτης Δημήτριος
β. Χατζηστυλιανός Ιωάννης
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, γίνεται ψηφοφορία και ορίζεται
Πρόεδρος ο Χατζηπαναγιώτης Δημήτριος και γραμματέας ο Χατζηστυλιανός Ιωάννης.
Κηρύσσουν την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την παραπάνω
σειρά:
1) Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας χρήσης 2013
2) Υπογραφή Ισολογισμού.
3) Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, που
θα εγκρίνει τον Ισολογισμό της χρήσης 2013
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ & ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων & Υπογραφή Ισολογισμού
Στη συνέχεια ο πρόεδρος προβαίνει σε ευρεία και λεπτομερή συζήτηση επί του συνταχθέντος Ισολογισμού της δέκατης
έκτης Εταιρικής χρήσης από 01/01/2013-31/12/2013.
Ο πρόεδρος ερευνά όλα τα κονδύλια του Eνεργητικού και του Παθητικού καθώς και την ανάλυση του λογαριασμού
Αποτελέσματα Χρήσεως και τελικώς διαμορφώνουν και εγκρίνουν τον Ισολογισμό αυτόν, όπως καταχωρείται παρακάτω,
ομόφωνα δε αποφασίζεται να υπογραφεί από τους διαχειριστές και από την επί του Λογιστηρίου κα Ελένη Μπλάνα.
Ο Ισολογισμός αυτός καθώς και το Προσάρτημα της 31/12/2013 έχουν ως εξής:

NOVACTA EΠΕ
ΑΦΜ : 095552180 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 2571801000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2013 16η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/13-31/12/13)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά Κλειομ. χρήσεως 2013
Αξία Κτήσης

Αποσβέσεις

Αναπ. Αξία

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1.Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης
εγκαταστάσεως
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ποσά
Κλειομ.
Χρήσεως
2013

Ι.Εταιρικό Κεφάλαιο(εταιρ.μερ.750 x 30 € )
1.Καταβλημένο
1.783,42

1.783,37

0,05

IV.Αποθεματικά Κεφάλαια

1.783,42

1.783,37

0,05

1.Τακτικό αποθεματικό

22.500,00
7.500,00

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5.Μεταφορικά μέσα

26.707,01

1.557,91

25.149,10

6.Επιπλα & σκεύη

15.075,52

15.074,33

1,19

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

41.782,53

16.632,24

25.150,29

ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες
μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες
απαιτήσεις

Σύνολο Ιδ.Κεφαλ.(ΑΙ+ΑΙV)

30.000,00

Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ
2.Λοιπές Προβλέψεις
1.511,94

152,03

2
Σύνολο παγίου ενεργητικού
(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

26.662,23

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1.Προμηθευτές

ΙΙ.Απαιτήσεις

2.Επιταγές Πληρωτέες

1.Πελάτες
11.Χρεώστες διαφ.& Ελληνικό
Δημόσιο

515,00

4.Προκαταβολές Πελατών

1.667,44
12.046,32

1.233,67

13.713,76

0,01

5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη

5.157,61

10.Μερίσματα πληρωτέα
1.Ταμείο
2.Καταθέσεις όψεως
Σύνολο Κυκλοφορ.Ενεργητικού
(ΔΙΙ+ΔΙV)

56.432,00

243.341,10

11.Πιστωτές Διάφοροι

2.099,17

1.912,49

58.531,17

252.159,88

72.244,93

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα

183.404,70

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

183.404,70
282.311,91

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

282.311,91

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

4.Λοιποί λ/σμοί Τάξεως

143,00

4.Λοιποί λ/σμοί Τάξεως

143,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ηςΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(01/01/13-31/12/13)

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΩΝ

Ποσά
Κλειομ.
250.410,11

ποσά Κλειομ. χρήσης 2013

Χρ.2013

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

382.123,50

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Μείον Κόστος πωλήσεων

133.779,45

Μείον :ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ

Μικτά αποτ/τα εκμεταλλεύσεως

248.344,05

Σύνολο

Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλ/σεως

0,00

Σύνολο

248.344,05

Πλέον:

250.410,11

Μείον
1. Φόρος εισοδήματος

67.069,01

Κέρδη προς διάθεση

1.Εσοδα συμμετοχών

183.341,10

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

558,51

4.Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα

0,00

85,87

Μείον:
3.Χρεωστικοί τόκοι & συν.έξοδα

461,41

Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

182,97

2.Λ/σμοί εταίρων -Διαν/μενα κέρδη

248.527,02

183.341,10
183.341,10

ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα
1.

Έκτακτα ανόργανα έσοδα

2.

Έκτακτα Κέρδη

3.

Έσοδα προηγ. χρήσεων

44,11
1.999,99
252,43

ΑΘΗΝΑ 10 Μαρτίου 2014

2.296,53
Μείον:
1.

Έκτακτα & ανόργανα έξοδα

3.

Έξοδα προηγ. χρήσεων

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

413,43
0,01

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

413,44

Οργανικά & έκτακτα κέρδη

1.883,09

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

2.099,51

ΕΛΕΝΗ Δ. ΜΠΛΑΝΑ

Μείον:
Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Α.Φ.Μ. 026888127

250.410,11

Μείον:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Α.Φ.Μ. 026284750

ΔΟΥ :ΚΗΦΙΣΙΑΣ Α.Φ.Μ.045964644

2.099,51

0,00
250.410,11

ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ : A'TAΞΕΩΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ :13558
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
NOVACTA ΕΠΕ
Α Φ Μ : 0 9 5 5 5 2 1 8 0 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 2571801000
τ ο υ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ο ύ τ η ς 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

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

§ 1 . Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας
(α) Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση
από τις σχετικές διατάξεις περί
καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε
απαραίτητη για την εμφάνιση, με
απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής
εικόνας που απαιτεί η διάταξη της §
2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε.

(β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση
από την αρχή του αμεταβλήτου της
δομής και μορφής εμφανίσεως του
ισολογισμού και του λογαριασμού
«αποτελέσματα χρήσεως».

Δεν έγινε.

(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση
στον προσιδιάζοντα λογαριασμό
στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρμογή
στη δομή και στους τίτλους των
λογαριασμών με αραβική αρίθμηση,
όταν η ειδική φύση της επιχείρησης
το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(ε) Άρθρο 42β § 4: Συμπτύξεις

Δεν έγινε.
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λογαριασμών του ισολογισμού που
αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις)
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της
διατάξεως αυτής.
(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις
κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως
για να καταστούν ομοειδή και
συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειομένης χρήσεως.

Δεν έγινε.

§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων
α) Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι
αποτίμησης
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, η οποία είναι
προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών
και βελτιώσεων και μειωμένη με τις
προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.
(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση
προβλέψεων υποτιμήσεως.

(β) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις
μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών
στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο
νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός
χειρισμός των συναλλαγματικών
διαφορών.
(γ) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από
τις μεθόδους κατά τις βασικές αρχές
αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών
μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε.

(δ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή
μεθόδου υπολογισμού της τιμής
κτήσεως ή του κόστους παραγωγής
των αποθεμάτων ή των κινητών
αξιών

Δεν έγινε.

(ε) Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της
διαφοράς,
μεταξύ
της
αξίας
αποτιμήσεως των αποθεμάτων και
κινητών αξιών και της τρέχουσας
τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι
αξιόλογη.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(στ) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και
επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη
χρήση, με βάση ειδικό νόμο,
αναπροσαρμογής της αξίας των

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

σχηματισμού
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παγίων περιουσιακών στοιχείων και
παράθεση της κινήσεως του
λογαριασμού
«Διαφορές
αναπροσαρμογής».
§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως
(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές
παγίων στοιχείων και εξόδων
εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

Ως συνημμένος πίνακας.

(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση
πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν.

(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για
υποτίμηση ενσώματων πάγιων
περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίστηκαν.

(δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και
επεξήγηση των ποσών των εξόδων
εγκαταστάσεως (πολυετούς απόσβέσεως) που αφορούν την χρήση.
(ε) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο
λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν
στην παρούσα χρήση, κατά την
πληρωμή (δόσεων) και / ή την
αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως
δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων
αποκλειστικά
για
κτήσεις πάγιων στοιχείων.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄:
Ανάλυση και επεξήγηση των
κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και
αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και
δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως
(GOOD-WILL)».

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

§ 4. Συμμετοχές
(α) Άρθρο 43α § 1-β΄: Συμμετοχές
στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων
με ποσοστό μεγαλύτερο από 10% .
(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων
επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία

Δεν υπάρχουν συμμετοχές.
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είναι
απεριόριστα
εταίρος.

ευθυνόμενος

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιε΄: Σύνταξη
ενοποιημένων οικονομικών κατάστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

§ 5. Αποθέματα
(α) Άρθρο 43α § 1-ια : Αποτίμηση
αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από
τους κανόνες αποτιμήσεως του
άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν έγινε παρέκκλιση.

(β) Άρθρο 43α § 1-ι : Διαφορές
από υποτίμηση κυκλοφορούντων
στοι-χείων ενεργητικού και λόγοι
στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν.

§ 6. Μετοχικό Κεφάλαιο
(α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες
μετοχών, στις οποίες διαιρείται το
μετοχικό κεφάλαιο.

Αριθ. - Ονομ.
μός
αξία
- εταιρικά μερίδια 750

(β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθείσες
μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου.

Δεν εκδόθηκαν.

(γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10:
Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.

Δεν εκδόθηκαν.

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτηση
ίδιων μετοχών μέσα στη παρούσα
χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

€ 30

Συνολ.
αξία
€ 22.500

§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις
(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ:
Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές
προβλέψεις» αν το ποσό που είναι
σημαντικό.
Σύμφωνα με το άρθρο 43α § 1-ιζ΄,
παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού.

Δεν υπάρχουν.

Δεν σχηματίσθηκε πρόβλεψη γιατί, σύμφωνα με
την γνωμοδότηση 205/1988 των Νομικών
Συμβούλων Διοικήσεως) δεν υπάρχει τέτοια
υποχρέωση
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(β) Άρθρο 43α § 1-ζ: Οι
οικονομικές
δεσμεύσεις
από
συμβάσεις
κ.λ.π.
που
δεν
εμφανίζονται στους λογαριασμούς
τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής
ειδικών μηνιαίων παροχών και
οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές
οφειλές σημαντικών ποσών φόρων
και ποσά φόρων που ενδεχομένως
να προκύψουν σε βάρος της
κλειομένης και των προηγουμένων
χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται
στις
υποχρεώσεις
ή
στις
προβλέψεις.

Δεν υπάρχουν.

(δ)
Άρθρο
43α
§
1-στ:
Μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις
πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν.

(ε)
Άρθρο
43α
§
1-στ:
Υποχρεώσεις
καλυπτόμενες
με
εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί
- Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των
κονδυλίων
των
μεταβατικών
λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως
εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως
δουλεμένα».

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «λ/σμος-36.01 :
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» αφορά :
Προμήθειες χρήσης 2013=€ 183.404,70
ΣΥΝΟΛΟ :
€ 183.404,70

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως
- Άρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των
λογαριασμών τάξεως, στην έκταση
που δεν καλύπτεται η υποχρέωση
αυτή από τις πληροφορίες της
επόμενης § 10.

04.02 & 08.02 Πληροφοριακοί λ/σμοί για Lyondell
Τεμάχια μετοχων=143,00 =λογιστικό ισότιμο

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες
- Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και
εμπράγματες
ασφάλειες
που
χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Δεν υπάρχουν.

§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως
(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ, όπως

Οι αμοιβές στους Διαχειριστές είναι:

8
τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του
Π.Δ. 325/1994: Αμοιβές μελών
οργάνων
διοικήσεως
και
διευθύνσεως της εταιρείας.

Χατζηπαναγιώτης Δημήτριος=€42.000
Χατζηστυλιανός Ιωάννης
=€42.000
Σύνολο
=€84.000

(β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις
που
δημιουργήθηκαν
ή
αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε
αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση
μέλη οργάνων διοικήσεως και
διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν .

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες
προκαταβολές και πιστώσεις σε
όργανα
διοικήσεως
(μέλη
διοικητικών
συμβουλίων
και
διαχειριστές).

Δεν υπάρχουν.

§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως
(α) Άρθρο 43α § 1-η: Κύκλος
εργασιών
κατά
κατηγορίες
δραστηριότητας και γεωγραφικές
αγορές. (Ο κύκλος εργασιών
λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο
άρθρο 42ε § 15 εδάφιο α’).

(1) Κύκλος εργασιών : =€ 382.123,50
Άλλα έσοδα εκμ/σης
=€ 0,00
Έσοδα συμμετοχών
=€ 0,00
Έσοδα κεφαλαίων
=€ 644,38

(β) Άρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος
του απασχοληθέντος κατά τη
διάρκεια της χρήσεως προσωπικού
και κατηγορίες αυτού, με το
συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται
ότι, στο «Διοικητικό (υπαλληλικό)
προσωπικό» περιλαμβάνεται το με
μηνιαίο
μισθό
αμειβόμενο
προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό
προσωπικό» οι αμειβόμενοι με
ημερομίσθιο.

(1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα 0
(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά
κατηγορίες:
- Διοικητικό προσωπικό
άτομα
0
Σύνολο άτομα
0
(3) Αμοιβές & έξοδα προσωπικού:
- Διοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού:
 Μισθοί
€ 0

(γ) Άρθρο 42ε § 15-β: 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 ζημιές» και «Έκτακτα
κέρδη»
είναι
σημαντικά,
κατ’
εφαρμογή της διατάξεως του
άρθρου 43α § 1-ιγ, παρατίθεται και
αυτών ανάλυση (με βάση τους
λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του
Γεν. Λογ. Σχεδίου).

(1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα:

(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των

- Διάφορα (τα μικρά ποσά)

€ 413,43

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα :
- Διάφορα (τα μικρά ποσά)

€ 2.044,10

(1) Λοιπά έξοδα προηγ. χρήσεων € 0,01

ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ή ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
Λ
ΟΓ
.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΛΟΙ
31/12/2012

ΑΝΑΠΡ
ΟΣ.
2013

10

Εδαφ.εκτάσεις

11

Κτιρ.-Κτιρ.εγκ.Τεχνικά
έργα

12

Μηχ/ταΜηχ.Εγκατ.Μηχαν.Εξοπλι
σμ.

13

Μεταφορικά Μέσα

22.564,8
0

26.707,01

14

Επιπλα & λοιπός
εξοπλισμός

14.533,8
8

541,64

15

Ακιν.υπό εκτ/ση &
προκ/λες κτησ.παγ.στοιχ.

16

Ασώματες ακιν.& εξοδα
πολυετ.αποσ/σεως

1.077,13

ΣΥΝΟΛΟ

38.175,8
1

λογαριασμών
«Έξοδα–Έσοδα
προηγούμενων χρήσεων».

ΑΓΟΡΕΣ
ΠΡΟΣΘ.ΒΕΛΤΙΩΣΕ
ΙΣ 2013

27.248,65

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦ
ΕΣ 2013

22.564,79

22.564,79

Α

Π Ο Σ Β Ε Σ Ε Ι

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο 31/12/13

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο
31/12/201
2

ΑΓΟΡΕΣ
ΠΡΟΣΘ.ΒΕΛΤΙΩΣ
ΕΙΣ 2013

71.836,60

22.564,79

1.557,91

15.075,52

14.532,73

541,60

1.077,13

1.077,08

87.989,25

38.174,60

ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΡ
ΟΦΕΣ
2013

2.099,51

22.564,80

22.564,80

(2)Λοιπά έσοδα προηγ. χρήσεων €252,43
αφορούν διαφ.προβλ.προμηθ.του36.01

§ 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση
και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας
(δ)
Άρθρο
43α
§
1-ιζ:
Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες
που
απαιτούνται
από
ειδικές
διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες
για την αρτιότερη πληροφόρηση των
μετόχων και των τρίτων και
εφαρμογή της αρχής της πιστής
εικόνας.

Σ

Δεν υπάρχουν.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για την χρήση 2013 έχουν ως εξής:

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο 31/12/13

Α Ν Α Π Ο Σ Β / Σ Τ Η9Α
ΞΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΛΗΞΗΣ
2013
31/12/201
3

46.687,50

0,01

25.149,10

15.074,33

1,15

1,19

1.077,08

0,05

0,05

62.838,91

1,21

25.150,34
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Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης
31/12/2013
Κυκλοφορούν ενεργητικό

72.244,93

Σύνολο ενεργητικού

31/12/2012
25,59%

282.311,91

Πάγιο ενεργητικό

26.662,23

Σύνολο ενεργητικού

93.219,22

22,22%

419.591,49
9,44%

282.311,91

1.513,10

0,36%

419.591,49

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.
Ίδια κεφάλαια

30.000,00

Σύνολο υποχρεώσεων

11,90%

252.159,88

30.000,00

7,70%

389.439,46

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.
Σύνολο υποχρεώσεων

252.159,88

Σύνολο παθητικού

282.311,91

Ίδια κεφάλαια

30.000,00

Σύνολο παθητικού

89,32%

389.439,46

92,81%

419.591,49
10,63%

282.311,91

30.000,00

7,15%

419.591,49

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας
Ίδια κεφάλαια

30.000,00

Πάγιο ενεργητικό

26.662,23

112,52%

30.000,00

1982,68%

1.513,10

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

72.244,93

28,65%

252.159,88

93.219,22

23,94%

389.439,46

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος
ενεργητικού.
Κεφάλαιο κινήσεως

58.531,17

Κυκλοφορούν ενεργητικό

72.244,93

81,02%

83.719,84

89,81%

93.219,22

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των
διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).
Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας
31/12/2013
Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

248.527,02

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών

382.123,50

31/12/2012
65,04%

376.758,21

79,12%

476.213,05

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων

250.410,11

Σύνολο εσόδων

385.064,41

65,03%

374.088,58

63,19%

591.962,92

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων
Ίδια κεφάλαια

250.410,11
30.000,00

834,70%

374.088,58
30.000,00

1246,96%
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Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Μικτά αποτελέσματα

248.344,05

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών

382.123,50

64,99%

376.561,46

79,07%

476.213,05

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος συζητά και τα άλλα θέματα που πρέπει να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της
ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας :
ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ
Με εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων,
που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2013, συγκληθεί την 31ην Μαρτίου 2014 ,
ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10η πρωινή, στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα και στην οδό Μιχαλακοπούλου 116 .
Τα θέματα που προτείνεται να συζητηθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση είναι τα ακόλουθα :
Θέματα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης
1.Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων ( Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων, Προσαρτήματος της εταιρικής
χρήσης 2013) και της διάθεσης των κερδών αυτής μετά της επ’ αυτού έκθεσης των διαχειριστών.
2.Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013
3.Εγκριση καταβολής αμοιβών διαχειριστών για τη χρήση 2013
4.Εγκριση καταβολής μισθών διαχειριστών για τη χρήση 2014

και ομόφωνα αποφασίζεται να συγκαλέσουν αυτήν στην έδρα της εταιρείας στην Μιχαλακοπούλου 116 Αθήνα, στις
την 31ην Μαρτίου 2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10 π.μ., συντάσσουν δε το κείμενο της προσκλήσεως, το οποίο
μαζί με τον Ισολογισμό, θα δημοσιευθεί εγκαίρως όπως προβλέπεται από τον νόμο και το καταστατικό.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, οι διαχειριστές της εταιρείας ‘’NOVACTA Ε.ΠΕ ‘’σας καλούν
στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 31ην Μαρτίου 2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00 στα
γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Μιχαλακοπούλου 116, για να συζητήσετε και να λάβετε αποφάσεις για τα
παρακάτω θέματα:
Θέματα Ημερησίας Διατάξεως
1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-13
έως 31-12-13.
2. Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως των διαχειριστών επί της εταιρικής χρήσεως από 01-01-13 έως 31-12-13.
3. Λήψη αποφάσεως περί απαλλαγής των διαχειριστών από πάσης ευθύνης αποζημίωσης , για τις ενέργειες και πράξεις της
εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31-12-2013.
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών διαχειριστών για τη χρήση 2013
5. Έγκριση καταβολής μισθών διαχειριστών για τη χρήση 2014

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2014
ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
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Τέλος οι διαχειριστές συντάσσουν την έκθεσή τους, επί των πεπραγμένων της χρήσεως από 01-01-13 έως 31-12-13 προς την
Γενική Συνέλευση των εταίρων, το κείμενο της οποίας καταχωρείται παρακάτω:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2013- 31/12/2013
Κύριοι Εταίροι,
Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2013
( χρήση 01/01/13-31/12/13) . Η χρήση που έκλεισε ήταν για την εταιρεία μας κερδοφόρος. Με τη σταθερότητα των εργασιών της, η εταιρία
είναι σε θέση να αντιμετωπίζει όλα τα εμπόδια και να προχωρεί προς τα εμπρός παρά την ύφεση ,που πλήττει την χώρα μας.
Τα κυριότερα σημεία προόδου της περασμένης χρήσης είναι τα εξής:

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2013 ήταν πολύ καλά για τη δεκάτη έκτη χρήση της εταιρείας. Τα Κέρδη προ φόρων είναι € 250.410,11
μετά την αφαίρεση των εξόδων διοίκησης, χρηματοπιστωτικών και αποσβέσεων κλπ.

Πίνακας δ ι ά θ ε σ ης α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ων
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
Τα ως άνω καθαρά κέρδη € 250.410,11 και μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος 67.069,01€
προτείνεται να διατεθούν ως ακολούθως:
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ € 250.410,11
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ € 67.069,01
ΥΠΟΛΟΙΠΟ € 183.341,10
2.Διανεμητέα Κέρδη € 183.341,10
.
1.Ο κύκλος εργασιών από την παροχή υπηρεσιών έφθασε τα € 382.123,50, από δε λοιπά έσοδα συνολικά τα € 0,00.
2.Τα Κέρδη προ φόρων είναι € 250.410,11 μετά την αφαίρεση των εξόδων διοίκησης, χρηματοπιστωτικών εξόδων, αποσβέσεων κλπ.
Ο τζίρος υπήρξε σχετικά πτωτικός σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (2012), λόγω του ότι πέρυσι λογίστηκε υπέρ της εταιρίας μας,
αποζημίωση λόγω λύσης συνεργασίας με Οίκο του εξωτερικού.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας
Η οικονομική θέση της εταιρίας είναι άριστη, διότι δεν υπάρχουν μεγάλες υποχρεώσεις, που να μη δύναται να τις αντιμετωπίσει η εταιρεία.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014
Τον περασμένο χρόνο η απόδοσή μας ήταν εμφανής. Οι προοπτικές μας όμως για το 2014 πιστεύουμε ότι θα είναι καλύτερες με ένταση των
προσπαθειών μας, για αύξηση των προμηθειών μας και επέκταση των δραστηριοτήτων μας.
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4.

Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους δραστηριότητες

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα
Υπάρχει διαθέσιμο συνάλλαγμα όψεως σε USD στη MARFIN ΠΕΙΡΑΙΩΣ σε Λ/σμο No0356385420 ποσού 801,09€ στις
31/12/2013.

6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα
Η εταιρία εισπράττει εμβάσματα μέσω τραπέζης από τους οίκους του εξωτερικού.
7. Ακίνητα της εταιρίας
Η εταιρία δεν έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητα
8. Υποκαταστήματα εταιρείας
Δεν 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. Τέλος παρέχω τις
παρακάτω πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 του ΚΝ 2190/192 &
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920.
Με την πεποίθηση ότι η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση υπήρξε
συνετή και επιμελής έχω την τιμή να θέσω υπό την κρίση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως τον Ισολογισμό
της χρήσεως που έληξε την 31-12-2013 μαζί με το κατά νόμο προσάρτημα και τις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις, με την ελπίδα ότι θα εγκριθούν όπως έχουν.

Κύριοι Εταίροι
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της
χρήσεως 2013.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η συνεδρίαση λύεται και σε πίστωση των ανωτέρω
συντάσσεται το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Οι Διαχειριστές
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Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο
Πρακτικών Διαχειριστή
Αθήνα, αυθημερόν
Οι Διαχειριστές

