ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
«ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕ»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1.1.2015 ΕΩΣ 31.12.2015

Κύριοι Εταίροι,
Υποβάλλουμε στην κρίση σας τον Ισολογισμό, την Κατάσταση του λογαριασμού
«Αποτελέσματα Χρήσεως», τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, το Προσάρτημα επί του
Ισολογισμού και την Έκθεση του Διαχειριστή για την 38η εταιρική χρήση που έληξε την
31.12.2015, παραθέτοντας εκτός από τις πληροφορίες που προβλέπονται από το Νόμο και το
Καταστατικό και όσες άλλες πληροφορίες και επεξηγήσεις κρίναμε ότι είναι αναγκαίες για την
πλήρη ενημέρωσή σας επί των δραστηριοτήτων και των προοπτικών της εταιρείας.
1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας
Κατά την 38η χρήση ο τζίρος της εταιρείας έφτασε τα € 152.406,50 έναντι ποσού €
1.338,00 της προηγούμενης χρήσης.
Τα έξοδα ανήλθαν σε € 127.880,29 έναντι ποσού

€ 9.596.51 της προηγούμενης

χρήσης
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 17.688,92 έναντι ζημίας € 8.258,81 την
προηγούμενη χρήση 2014.
Προβλήματα ρευστότητας δεν αντιμετώπισε η εταιρεία.
2. Οικονομική θέση της εταιρείας
Η πραγματική εικόνα της οικονομικής θέσης της εταιρείας θα εξαρτηθεί από τους
πελάτες της.
3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι
Λόγω των διεθνών οικονομικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί, το 2016 θα είναι
μία αρκετά δύσκολη χρονιά. Καταβάλλεται όμως προσπάθεια από πλευράς Διοίκησης
ώστε οι επιπτώσεις της Οικονομικής αυτής κρίσης να έχουν όσο το δυνατόν μικρότερες
συνέπειες για την εταιρεία.
4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης
Στον τομέα της ερευνάς δεν επιδόθηκε η εταιρία.
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5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα
Διαθέσιμο συνάλλαγμα η εταιρία δεν έχει.
6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα
Δεν υπάρχουν
7. Ακίνητα της εταιρίας
Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της ακίνητα
8. Υποκαταστήματα εταιρείας
Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα:
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.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε κύριοι Εταίροι:
1. Όπως εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας της 31.12.2015 και τον Πίνακα
Διάθεσης Αποτελεσμάτων.
2. Να με απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015 σύμφωνα με τον
Νόμο και το Καταστατικό.
Μοσχάτο , 8 Μαρτίου 2016
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ε.Π.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ 63 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 112904708000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2015
Περιουσιακά στοιχεία
Πάγια
Μείον : Αποσβεσμένα
Μείον : Απομειωμένα
Αποθέματα
Απαιτήσεις
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα
Λοιπά
Σύνολο ενεργητικού

2014

41.285,11
-6.791,67
0,00

34.493,44
0,00
68.254,64
0,00
35.170,03
137.918,11

38.976,63
4.276,01
0,00

34.700,62
0,00
18.299,05
0,00
67.185,75
120.185,42

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Κεφαλαία και αποθεματικά
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων

-32.399,14
0,00
170.317,25
137.918,11

161.281,11
0,00
281.466,53
120.185,42

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Λοιπά συνήθη έσοδα
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα κ.τ.λ.)
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών
Παροχές σε εργαζομένους
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων
Λοιπά έξοδα και ζημίες
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόροι
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ε.Π.Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2015

2015
152.406,50
0,00
0,00
-6.837,30
-51.249,84
-2.515,66
-74.010,01
0,04
-104,81
17.688,92
0,00
17.688,92

2014
1.338,00
0,00
0,00
0,00
-2.741,07
0,00
-6.742,80
0,00
-112,64
-8.258,51
0,00
-8.258,51
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της
31ης Δεκεμβρίου 2015
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)
1. Πληροφορίες σχετικές με την εταιρεία
α) Επωνυμία: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕ
β) Νομικός τύπος: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015 (38η εταιρική χρήση)
δ) Διεύθυνση της έδρας: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ 63 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ε) Δημόσιο μητρώο εγγραφής: Γ.Ε.ΜΗ. : 112904708000
στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη
για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ζ)

Η εταιρεία δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση

η) Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) κ 2(β) του άρθρου 1 και
κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του Ν.
4308/2014.
θ) Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το
Ν. 4308/2014.
ι) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το
λειτουργικό νόμισμα της εταιρείας.
κ) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών
οργάνων
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
3. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του Ν.
4308/2014

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ε.Π.Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2015
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Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να καταρτίσει
συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων.
4. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν
εμφανίζονται στον ισολογισμό

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
β) Εγγυήσεις
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

Πειραιάς, 8 Μαρτίου 2016
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ

Α.Δ.Τ. ΑΕ073322

Αρ. Αδείας Α' Τάξης Ο.Ε.Ε. 49018

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ε.Π.Ε.
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