
Έκθεση Διαχειριστή επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας  
 “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ’’   

 
και πρόσκληση σε γενική συνέλευση  

 
Αρ.Γ.Ε.Μ.Η 156877620000 

  
                                             ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
 
 
 
Σήμερα την 28/02/2022 και ώρα 11.00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία  ‘’ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΟΥ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ‘’ που βρίσκονται στην Κω, στο Μαρμαρωτό αρ. 0, ο διαχειριστής και εταίρος αυτής σε συνεδρίαση με τα 
παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης. 
1. Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων 
2. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις. 
3. Ορισμός της ημερήσιας σύγκλισης της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.  
4. Διάφορες ανακοινώσεις . Προσάρτημα οικονομικής κατάστασης. 
 
Κατά την συνεδρίαση αυτή παρευρέθη ο Κος Σπύρου Νικόλαος – διαχειριστής – εταίρος . 
 
Αφού παρευρέθη ο μοναδικός εταίρος, η συνεδρίαση είναι σε απαρτία, οπότε και όλες οι αποφάσεις είναι νόμιμες και αρχίζει η 
συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
 
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων 
 
Μετά από διαλογική συζήτηση του διαχειριστή – εταίρου με τον λογιστή της εταιρείας εγκρίθηκε ομόφωνα ο ισολογισμός και ο 
πίνακας αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης  (περίοδος χρήσης 01/01/2021-31/12/2021). 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Ι.Κ.Ε. με Α.Φ.Μ. 801439971 , Φορολογικό έτος : 2021 , 

  Με διεύθυνση :  Μαρμαρωτό - Κως  - Ταχ.Κώδικας  85300  , ΓΕ.Μ.Η.  156877620000 

   Β.5 Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2021 , περιόδου ( 01/01/2021 - 31/12/2021 ) 

   Περιουσιακά στοιχεία 2021 2020 

Πάγια 4.000,00    

Μείον : Αποσβεσμένα     

Απομειωμένα 4.000,00    

Αποθέματα 26.114,03    

    Εμπορεύματα 26.114,03    

Σύνολο 30.114,03    

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία     

   Εμπορικές απαιτήσεις  2.307,46    

   Λοιπές Απαιτήσεις  
     Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 289,57 4.950,00  

Σύνολο 2.597,03 4.950,00 

Σύνολο κυκλοφορούντων 2.597,03 4.950,00 

Σύνολο Ενεργητικού 32.711,06 4.950,00 

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις     

Καταβλημένα  Κεφάλαια     

    Κεφάλαιο 5.000,00 5.000,00  

Σύνολο 5.000,00 5.000,00 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο     

    Αποτελέσματα εις νέον -995,86 -230,00  

Σύνολο -995,86 -230,00 



Σύνολο καθαρής θέσης 4.004,14 4.770,00 

Υποχρεώσεις     

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

   Εμπορικές υποχρεώσεις  33.010,08 180,00  

   Φόροι -4.303,16   

Σύνολο 28.706,92 180,00 

Σύνολο υποχρεώσεων 28.706,92 180,00 

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 32.711,06 4.950,00 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Ι.Κ.Ε. με Α.Φ.Μ. 801439971 , Φορολογικό έτος : 2021 , 

  Με διεύθυνση :  Μαρμαρωτό - Κως  - Ταχ.Κώδικας  85300  , ΓΕ.Μ.Η.  156877620000 

   Β.6 Κατάσταση Αποτελεσμάτων 31ης Δεκεμβρίου 2021, περιόδου ( 01/01/2021 -  31/12/2021 )  

 
2021 2020 

Κύκλος εργασιών (καθαρός ) 34.004,23    

Λοιπά συνήθη έσοδα     

Μεταβολές αποθεμάτων ( εμπορεύματα ,προιόντα , ημικ/μένα)  28.539,81   

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών  54.653,84   

Παροχές σε εργαζόμενους     

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων     

Λοιπά έξοδα και ζημίες 6.245,18 230,00 

Λοιπά έσοδα και κέρδη     

Τόκοι και συναφή κονδύλια ( καθαρό ποσό ) 165,10 0,00 

Αποτελέσματα προ φόρων ( ΖΗΜΙΑ ) -945,86 -230,00 

Φόροι 0,00 0,00 

Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους ( ΖΗΜΙΑ ) -945,86 -230,00 
 
 
ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό. 
 
Με εισήγηση του διαχειριστή αποφασίζεται να υπογράψουν το ισολογισμό της κληθείσας χρήσης  
 
Α. Ο Διαχειριστής Σπύρου Νικόλαος και 
Β. Ο Λογιστής Τάταρης Μιχαήλ 
 
ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων. 
 
Με απόφαση του διαχειριστή αποφασίζεται η σύγκλιση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης την 08/10/2022  ή όπως ο 
νόμος θα ορίζει, στην έδρα της εταιρείας με θέματα ημερήσιας διάταξης, 
 

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, περίοδος χρήσης από 01/01/2021 έως 
31/12/2021 ( ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων) 

2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του διαχειριστή κατά την εταιρική χρήση του έτους 2021. 
3. Απαλλαγή του Διαχειριστή και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2021. 
4. Διάφορες ανακοινώσεις. 

 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Διάφορες ανακοινώσεις. Προσάρτημα οικονομικής  κατάστασης. 
 
 
Στην συνέχεια  ο Διαχειριστής διαβάζει το προσάρτημα της οικονομικής κατάστασης. 
 



ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.  

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων) 

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων 

31-η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ( 01 ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ 2021 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ) 

Επωνυμία  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 

(Παρ. 3(α) άρθρου 29) 

Νομικός τύπος 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Παρ. 3(β) άρθρου 29) 

Περίοδος αναφοράς 
01/01/2021 - 31/12/2021 

(Παρ. 3(γ) άρθρου 29) 

Διεύθυνση έδρας 
Μαρμαρωτό - 853 00  Κως 

(Παρ. 3(δ) άρθρου 29) 

Δημόσιο μητρώο 
Α.Φ.Μ. 801439971 

(Παρ. 3(ε) άρθρου 29) 

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας (Παρ. 3(στ) άρθρου 29) 

Εκκαθάριση 
Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση 

(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29) 

Κατηγορία οντότητας 
Πολύ μικρή (παρ.2 του άρθρου 2  Ν. 4308/2014 ) 

(Παρ. 3(η) άρθρου 29) 

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί 
σε πλήρη συμφωνία με το Ν. 4308/2014 (Παρ. 3(θ) άρθρου 29) 

Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 
16 Δεν υφίσταται 

(Παρ. 6  άρθρου 29) 

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις Δεν υφίσταται χρηματοοικονικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις 
ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις ( ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό 
(Παρ. 16 άρθρου 29) 

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου (Παρ. 25 άρθρου 29) 

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που 
συντάχθηκαν 

Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική 
κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5 

και Β6 αντίστοιχα (Παρ. 34  άρθρου 29) 

Κεφάλαιο και αποθεματικά Κεφάλαιο = 5.000,00  /  Τακτικό αποθεματικό = 0  / 
Αποτελέσματα εις νέον = -995,86   

Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 
30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των 

παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν 
συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική 

κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, 
μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες 
των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να 

έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των 
υπολοίπων παραγράφων του άρθρου. 

  
 



Άλλες σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων  « Δεν κρίνεται απαραίτητο »  
 
Κως  28/02/2022 
 
 
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ – ΕΤΑΙΡΟΣ       Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
ΣΠΥΡΟΥ Γ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΤΑΤΑΡΗΣ Κ ΜΙΧΑΗΛ 
     
 

 
Στην συνέχεια και μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο διαχειριστής κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης και υπογράφεται το 

πρακτικό διαχείρισης ως έπεται.  
 

Με τιμή   
  

Ο Διαχειριστής – Εταίρος  
ΣΠΎΡΟΥ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
 

  
 


