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Ε Κ Θ Ε Σ Η    Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ  

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 
« AGMAR MARINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> 

                                    
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/12/2015 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2015-

31/12/2015 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις. 

Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις  καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ΚΝ2190/20 Περί  Ανωνύμων εταιρειών του Κ.Φ.Α  του καταστατι-κού της εταιρείας και του Ν 

4308/2014 ΕΛΠ κατά την 31-12-2015. 

1.Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας 

Η χρηση  της οποιας τα πεπραγμενα θετομε υπο την κριση σας είναι η δεκάτη  εβδόμη (17η) κατά σειρά  και  
περιλαμβάνει  το  από   1  Ιανουαρίου  2015  μέχρι  31  Δεκεμβρίου  2015 χρονικό διάστημα. 
Η οικονομική κατάσταση  και η προοπτική της εταιρειας ως και τα αποτελεσματα της Κλειομένης χρήσεως σε 
σχέση με την περυσινη περιοδο  κρίνονται  ικανοποιητικά. 
Τα  καθαρά  αποτελέσματα χρήσεως κέρδη χρήσεως  ανήλθαν  στο  ποσόν  των 47739,33 ευρώ  ενώ  τα   
αποτελέσματα κέρδη   της  προηγούμενης   χρήσεως   ανήλθαν  στο  ποσό  των 62598,43 ευρώ. Αποτελέσματα  τα  
οποία είναι συνάρτηση και της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης η οποία επικρατεί στην αγορά . 
Επί του υποβαλλόμένου υπο την εγκρισή σας ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2015 και  των  συνοδευόντων    
αυτόν  λογαριασμών <<κατασταση Αποτελέσματων  χρήσεως  και διάθεσης αποτελεσμάτων >> έχουμε να 
παρατηρήσουμε ειδικότερα τα ακόλουθα : 
 
 
1.Οσον αφορά τα Αποτελέσματα Χρήσεως 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΧΡΗΣΕΩΣ                    
31/12/2015 1.1.2015 31.12.2015 1.1.2014 31.12.2014 

  ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ         

   ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)   1125982,47   1476034,48 

   ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ   668037,34   875955,11 

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ   457945,13   600079,37 

ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ   292,04   382,89 

ΜΕΙΟΝ         

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 133228,29   147062,24   

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 256643,66 389871,95 340434,48 487496,72 
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ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ   68365,22   112965,54 

ΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ 0,00   0,00   

ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & 
ΣΥΝΑΦΗ 9766,01 -9766,01 8687,33 -8687,33 

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ   58599,21   104278,21 

ΙΙ.ΠΛΕΟΝ/ΜΕΙΟΝ :ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ         

  1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 36628,70   -48263,51   

ΠΛΕΟΝ 2.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ 
ΕΣΟΔΑ 25768,82 10859,88 6583,73 -41679,78 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ         

ΜΕΙΟΝ:         

1.ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 104735,06   94920,38   

2.ΟΙ ΑΠ ΑΥΤΈΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ 104735,06 0,00 94920,38 0,00 

ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ         

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΖΗΜΙΕΣ 
/ΚΕΡΔΗ ) ΧΡΗΣΕΩΣ    47739,33   62598,43 

ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ         

 
 
 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  σύμφωνα με τα  Ε.Λ.Π Ν4308/2014 
 

AGMAR MARINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                                  
ΑΡΜΑΕ 41876/80/Β/98/33     ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 00071525120000  Α.Φ.Μ :094293180                                                                                                                                                                                                                                       

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

  1.1.2015-31.12.2015 
1.1.2014-

31.12.2014 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 1.125.982,47 € 
1.476.034,48 

€ 

Κόστος πωλήσεων 668.037,34 € 875.955,11 € 

Μικτό αποτέλεσμα 457.945,13 € 600.079,37 € 

Λοιπά συνήθη έσοδα 292,04 € 382,89 € 

  458.237,17 € 600.462,26 € 

Έξοδα διοίκησης 133.228,29 € 147.062,24 € 

Έξοδα διάθεσης 256.643,66 € 340.434,48 € 

Λοιπά έξοδα και ζημιές 36.628,70 € 48.263,51 € 

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 € 
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Λοιπά έσοδα και κέρδη 25.768,82 € 6.583,73 € 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 57.505,34 € 71.285,76 € 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0,00 € 0,00 € 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 9.766,01 € 8.687,33 € 

Αποτέλεσμα προ φόρων 47.739,33 € 62.598,43 € 

Φόροι εισοδήματος 0,00 € 0,00 € 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 47.739,33 € 62.598,43 € 

      

 
Στον λογαριασμό των αποτελεσμάτων γίνεται  διάκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων της Εκμεταλλεύσεως και των 
Εκτακτων Αποτελεσμάτων. 
Ειδικότερα : 
α) Οσον αφορά τα αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως: 
 
Κατά   την  υπόλογο  χρήση  έχομε  κύκλο   εργασιών1125982,47 ευρώ ,  ενώ  κατά  την προηγούμενη χρήση 
είχαμε 1476034,48 ευρώ. Μετά την αφαίρεση εκ  του ποσού  τούτου του κόστους των πωλήσεων ποσού 
668037,34 ευρώ απέμεινε μικτό αποτέλεσμα από την εκμετάλλευση, δηλαδή μικτό κέρδος 457945,13 ευρώ  ενώ 
κατά την προηγούμενη   χρήση  το  μικτό  αποτέλεσμα από την εκμετάλλευση ήταν 600079,37  ευρώ . Στο   μικτό   
αποτέλεσμα  από  την εκμετάλλευση  προσετέθησαν διάφορα άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως εκ ποσού 292,04 
ευρώ και αφαιρέθηκαν τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και έξοδα διαθέσεως 389871,95 ευρώ . Μετά την 
προσθαφαίρεση απέμεινε ποσόν 68365,22 ευρώ το οποίο αποτελεί το  Μερικό Αποτέλεσμα εκ της 
Εκμεταλλεύσεως. Το αντίστοιχο  ποσό  στην  προηγούμενη χρήση ήταν 112965,54  ευρώ  Στο  Μερικό  
Αποτέλεσμα   της   Εκμεταλλεύσεως αφαιρέθηκαν οι Χρεωστικοί Τόκοι & τα Συναφή Έξοδα 9766,01 ευρώ  και 
προστέθηκαν πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0,00 ευρώ  το οποίον αποτελεί το ολικό αποτέλεσμα 
εκμεταλλεύσεως εκ ποσού 58599,21 ευρώ . Στην προηγούμενη χρήση το αντίστοιχο ποσό ήταν 104278,21 ευρώ . 
 
β) Όσον  αφορά  τα  Έκτακτα  Αποτελέσματα     
Στα Έκτακτα Αποτελέσματα συνυπολογίστηκαν ως έσοδα μεν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα 25768,82 ευρώ και 
έκτακτα κέρδη –0,00 ευρώ ως έξοδα δε τα έκτακτα & ανόργανα έξοδα 36628,70 ευρώ . Εκ του συνυπολογισμού 
προέκυψε  αποτέλεσμα -10859,88 ευρω  το οποίο αποτελεί το Έκτακτο Αποτέλεσμα εκ της Εκμεταλλεύσεως  και 
έτσι προέκυψαν τα Οργανικά και έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη) εκ 47739,33 ευρώ .Κατά την προηγούμενη 
χρήση το Έκτακτο Αποτέλεσμα ήταν -41679,78 ευρώ και τα Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα ήταν 62598,43 
ευρώ . Από τα Οργανικά  και Έκτακτα Αποτελέσματα δεν έγινε καμία απόσβεση δεδομένου ότι το σύνολο των 
αποσβέσεων των παγίων στοιχείων εκ 104735,06 ευρώ  είναι ενσωματωμένο στο λειτουργικό κόστος . Συνεπώς 
τα Καθαρά Αποτελέσματα ( κερδη ) της χρήσεως , παρέμειναν στο ποσόν των 47739,33 ευρώ . 
 
Όσον αφορά τη διάθεση των αποτελεσμάτων  

  31.12.2015 31.12.2014 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ     

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ )  ΧΡΗΣΕΩΣ 47739,33 62598,43 

(+) η (-) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Ζημιων) -557405,91 -620004,34 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ      

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 0,00 0,00 

ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ  -509666,58 -557405,91 

 
 
Τα ανωτέρω καθαρά αποτελέσματα κέρδη της χρήσεως 47739,33 ευρώ το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να 
τα διαθέσει ως ακολούθως ,θέτοντας την απόφασή του αυτή υπό την έγκρισή σας :α) εις φόρο εισοδήματος 0,00 
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ευρώ . β) τακτικο αποθεματικο -0,00- ευρώ, διαφορές φορολογικού έλεγχου προηγούμενων χρήσεων 0,00 ευρώ, 
ζημιές προηγούμενων χρήσεων 557405,91 ευρώ  λαμβάνοντας υπ’ όψιν και το ποσό των αποτελεσμάτων κερδη 
της Κλεομένης χρήσεως 47739,33 ευρώ, το  ποσό των -509666,56 ευρώ μετά τους ως άνω συμψηφισμούς 
μεταφέρεται  ζημιές εις νέον . 
Μετά την  κατά  τα   ανωτέρω   διάθεση   των   Αποτελεσμάτων , ο Ισολογισμός   της   31ης    Δεκεμβρίου 2015 
καταρτίστηκε  από  το Διοικητικό Συμβούλιο όπως ακριβώς αναφέρεται στην από 3 Σεπτεμβρίου 2016 απόφασή 
του. 
Τον ως άνω καταρτισθέντα  παρά του Διοικητικού  Συμβουλίου και αναμορφωθέντα κατά τα ανωτέρω 
Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015. υποβάλλομε προς έγκριση στη Γενική σας Συνέλευση . 
3. Όσον αφορά τον Ισολογισμό 
Επί του υποβαλλομένου προς έγκριση Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2015 έχουμε να παρατηρήσουμε τα 
ακόλουθα : 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

AGMAR MARINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2015-31/12/2015) 

A.Ρ.ΜΑΕ41876/80/Β/98/33 
  Ε   Ν   Ε   Ρ   Γ   Η   Τ    Ι    Κ   Ο     

  ΧΡΗΣΗ 31.12.2015 ΧΡΗΣΗ 31.12.2014 

  
 

 

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ     

1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ.& ΠΡΩΤ . ΕΓΚ/ΣΗΣ 0,02 0,00 

4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ  57937,81 

 
64514,50 

 

  57937,83 64514,50 

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

ΙΙ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ     

1.ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0,00 0,00 

3.ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 513367,03 366812,27 

4.ΜΗΧ/ΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 127727,65 146876,70 

5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ  39858,90 47716,07 

6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 140632,12 140428,03 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 821585,70 701833,07 

      

ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ     

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ     

7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  1886,90 3036,90 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  823472,60 704869,97 

(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)     

      

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ     

1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 704087,52 586874,18 

5.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 2443,63 36699,42 

  706531,15 623573,60 

ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ     

1.  ΠΕΛΑΤΕΣ 84003,95 60940,93 

3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ    ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ(Μεταχρονολογημένες) 0,00 0,00 

11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ  ΔΙΑΦΟΡΟΙ 338,00 350,57 
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  84341,95 61291,50 

      

IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ     

1.ΤΑΜΕΙΟ 2534,50 25657,47 

3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ. 6807,83 11030,55 

  9342,33 36688,02 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 800215,43 721553,12 

(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)     

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ.      

1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ  ΧΡΗΣΕΩΝ 529,53 481,38 

2.ΑΓΟΡΕΣ ΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 0,00 3780,00 

  529,53 4261,38 

ΓΕΝΙΚΟ    ΣΥΝΟΛΟ     ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1682155,39 1495198,97 

(Α+Β+Γ+Δ+Ε)     

      

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ     

1.ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ .ΣΤΟΙΧΕΙΑ 0,00 0,00 

2,ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ &ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ  0,00 0,00 

      

   Π   Α   Θ   Η   Τ    Ι    Κ   Ο     

  31.12.2015 31.12.2014 

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     

I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 294087,00 294087,00 

(1020   Μετοχές 29,35€ εκάστη)     

      

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ     

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 146294,94 146294,94 

IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ-KΕΦΑΛΑΙΑ     

1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 0,00 

      

V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ     

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ  47739,33 62598,43 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ  ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 0,00 0,00 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  -557405,91 -620004,34 

  -509666,58 -557405,91 

      

VI.ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ     

1.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 389325,41 389325,41 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑIV+AV) 320040,77 272301,44 

      

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘEΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 75531,78 94474,57 

2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ   ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 10093,00 27090,00 
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3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,00 0,00 

4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ    ΠΕΛΑΤΩΝ 601369,25 392673,30 

5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ/ΤΕΛΗ 204299,98 148889,51 

6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 164828,10 250923,69 

11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ  ΔΙΑΦΟΡΟΙ 303484,66 308062,69 

      

ΣΥΝΟΛΟ    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (ΓΙΙ) 1359606,77 1222113,76 

      

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ     

1.ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 0,00 0,00 

2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ 2507,85 783,77 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1682155,39 1495198,97 

(Α+Β+Γ+Δ)     

      

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ     

1.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 0,00 0,00 

2,ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ &ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 0,00 0,00 

      

 
 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ σύμφωνα με τα  Ε.Λ.Π Ν 4308/2014 
 

    
 AGMAR MARINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                                     

 
ΑΡΜΑΕ 41876/80/Β/98/33 ΑΡΙΘΜ.ΓΕΜΗ 00071525120000  A.Φ.Μ¨094293180                                                                                                                                                                           

 
Β.1.1:  Ισολογισμός –  Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος 

κτήσης)    

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 17η Εταιρική Χρήση  (1η Ιανουαρίου 2015-31ης Δεκεμβρίου 2015) 
 

  1.1.2015 - 31.12.2015 
1.1.2014 - 

31.12.2014 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Ενσώματα πάγια     

Ακίνητα 513.367,03 € 366.812,27 € 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 127.727,65 € 146.876,70 € 

Λοιπός εξοπλισμός 140.632,12 € 140.428,03 € 

Επενδύσεις σε ακίνητα 0,00 € 0,00 € 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 € 0,00 € 

Λοιπά ενσώματα στοιχεία 39.858,90 € 47.716,07 € 

Σύνολο 821.585,70 € 701.833,07 € 

Άυλα πάγια στοιχεία     

Δαπάνες ανάπτυξης 0,00 € 0,00 € 

Υπεραξία 0,00 € 0,00 € 

Λοιπά άυλα 57.937,83 € 64.514,50 € 
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Σύνολο 57.937,83 € 64.514,50 € 

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 0,00 € 0,00 € 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία     

Δάνεια και απαιτήσεις 1.886,90 € 3.036,90 € 

Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις 0,00 € 0,00 € 

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 0,00 € 0,00 € 

Διαθέσιμα για πώληση 0,00 € 0,00 € 

Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση 0,00 € 0,00 € 

Σύνολο 1.886,90 € 3.036,90 € 

Αναβαλλόμενοι φόροι 0,00 € 0,00 € 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 1.886,90 € 3.036,90 € 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Αποθέματα     

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα 0,00 € 0,00 € 

Εμπορεύματα 704.087,52 € 586.874,18 € 

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 0,00 € 0,00 € 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 € 0,00 € 

Προκαταβολές για αποθέματα 2.443,63 € 36.699,42 € 

Λοιπά αποθέματα 0,00 € 0,00 € 

Σύνολο 706.531,15 € 623.573,60 € 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές     

Εμπορικές απαιτήσεις 84.003,95 € 60.940,93 € 

Δουλευμένα έσοδα περιόδου 0,00 € 0,00 € 

Λοιπές απαιτήσεις 338,00 € 350,57 € 

Εμπορικό χαρτοφυλάκιο 0,00 € 0,00 € 

Προπληρωμένα έξοδα 529,53 € 4.261,38 € 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9.342,33 € 36.688,02 € 

Σύνολο 94.213,81 € 102.240,90 € 

Σύνολο κυκλοφορούντων 800.744,96 € 725.814,50 € 

Σύνολο ενεργητικού 1.682.155,39 € 1.495.198,97 € 

Καθαρή θέση     

Καταβλημένα κεφάλαια     

Κεφάλαιο 294.087,00 € 294.087,00 € 

Υπέρ το άρτιο 0,00 € 0,00 € 

Καταθέσεις ιδιοκτητών 389.325,41 € 389.325,41 € 

Ίδιοι τίτλοι 0,00 € 0,00 € 

Σύνολο 683.412,41 € 683.412,41 € 

Διαφορές εύλογης αξίας     

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων 146.294,94 € 146.294,94 

Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση 0,00 € 0,00 € 

Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών 0,00 € 0,00 € 

Σύνολο 146.294,94 € 146.294,94 € 
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Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο     

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 0,00 € 0,00 € 

Αφορολόγητα αποθεματικά 0,00 € 0,00 € 

Αποτελέσματα εις νέο -509.666,58 € -557.405,91 € 

Σύνολο -509.666,58 € -557.405,91 € 

Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 € 0,00 € 

Σύνολο καθαρής θέσης 320.040,77 € 272.301,44 € 

Προβλέψεις     

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 0,00 € 0,00 € 

Λοιπές προβλέψεις 0,00 € 0,00 € 

Σύνολο 0,00 € 0,00 € 

Υποχρεώσεις     

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Δάνεια 0,00 € 0,00 € 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 € 0,00 € 

Κρατικές επιχορηγήσεις 0,00 € 0,00 € 

Αναβαλλόμενοι φόροι 0,00 € 0,00 € 

Σύνολο 0,00 € 0,00 € 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Τραπεζικά δάνεια 0,00 € 0,00 € 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 0,00 € 0,00 € 

Εμπορικές υποχρεώσεις 726.421,26 € 550.801,90 € 

Φόρος εισοδήματος 0,00 € 0,00 € 

Λοιποί φόροι και τέλη 204.299,98 € 148.889,51 € 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 164.828,10 € 250.923,69 € 

Λοιπές υποχρεώσεις 264.057,43 € 271.498,66 € 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 2.507,85 € 783,77 € 

Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 € 0,00 € 

Σύνολο 1.362.114,62 € 1.222.897,53 € 

      

      

Σύνολο υποχρεώσεων 1.362.114,62 € 1.222.897,53 € 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 1.682.155,39 € 1.495.198,97 € 

   Α) ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  
 
α) Όσον αφορά το Πάγιο Ενεργητικό : 
1.Στις ενσώματες ακινητοποιήσεις επήλθαν οι ακολουθες μεταβολες  
Στον λογ/μον κτιρια-εγκ/σεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων  επήλθε  αύξηση ποσού 176267,17 ευρώ ο λογαριασμός 
δε ανέρχεται στο ποσό των 1203337,29 ευρώ και μετά τις αποσβεσεις ποσού 689970,26 ευρώ παρουσιάζει 
αναποσβεστη αξία 513367,03 ευρώ . 
Στον λογαριασμό  μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός επήλθε αύξηση 
ποσού 2488,69 ευρώ ο λογαριασμός ανέρχεται στο ποσό των 380332,43 ευρώ και μετά τις αποσβεσεις ποσού 
252604,78 ευρώ παρουσιάζει αναποσβεστη αξία 127727,65 ευρώ . 
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Στον  λογαριασμό έπιπλα και λοιπός εξοπλισμος επήλθε αύξηση ποσού 29345,63 ευρώ ,ο λογαριασμός ανέρχεται 
στο ποσό των 644569,95 ευρώ και μετά τις αποσβεσεις ποσού 503937,84 ευρώ παρουσιάζει  αναποσβεστη αξία 
140632,12 ευρώ   
Στον  λογαριασμό Μεταφορικά μέσα  δεν επήλθε αύξηση ποσού,ο λογαριασμός ανέρχεται στο ποσό των 
297500,37 ευρώ και μετά τις αποσβεσεις ποσού 257641,47 ευρώ παρουσιάζει  αναποσβεστη αξία 39858,90 ευρώ   
Ο λογαριασμός Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις: Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  
περιλαμβάνει ποσό 1886,90 ευρώ ενώ  κατά την προηγούμενη χρήση ανηρχετο στο ποσό των 3036,90 ευρώ . 
 
Όσον αφορά τα Εξοδα Εγκαταστασεως  
Ο λογαριασμος αυτος ενερχεται στο ποσό των 57937,83 ευρώ αναποσβεστη αξια ενώ  κατα την προηγουμενη 
χρήση  ανήρχετο στο ποσό των 64514,50 ευρώ ,ενώ κατά την διάρκεια της προηγούμενης χρήσεως ποσό 
105104,46 ευρώ το οποιο αφορα προσαυξησεις ΙΚΑ απο τον λογαριασμο Λοιπα εξοδα εγκαταστασεως 
μεταφερθηκε σε λογαριασμο ΙΚΑ προς τακτοποιηση λογω μειωσης των προσαυξησεων με νεα ρυθμιση. 
 
β) Όσον αφορά το Κυκλοφορούν Ενεργητικό : 
1.Οι  απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των 84341,95 ευρώ στην δε προηγούμενη χρήση  ανήρχοντο  στο ποσόν 
των 61291,50 ευρώ .   
2.Στα διαθέσιμα ,δηλαδή στο ταμείο και τις καταθέσεις όψεως και  προθεσμίας ,  επήλθε ουσια-στική μεταβολή 
ανέρχονται δε στο ποσόν των 9342,33 ευρώ το 2015 ενώ το 2014 ανήρχοντο στο ποσόν των 36688,02 ευρώ . 
3.Στον λογαριασμο αποθεματων η απογραφη των εμπορευσίμων ειδών 31-12-2015 ανέρχονται στο ποσό των 
704087,52 ευρώ .Απεικονίζονται δε ποσα προκαταβολες σε προμηθευτές ποσού 2443,63 ευρώ στην 
προηγούμενη χρήση τα αποθέματα ανήρχοντο στο ποσό των 586874,18 ευρώ και οι προκαταβολές σε 
προμηθευτές στο ποσό των 36699,42 ευρώ . 
 
Β) ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
 
α) Όσον αφορά τα ίδια κεφάλαια : 
1.Το Μετοχικο κεφαλαιο της εταιρειας ανερχεται  στο ποσο των 294087,00 ευρώ ως και κατά την προηγούμενη 
χρήση   
Στον λογαριασμό Διαφορές αναπροσαρμογής –επιχορηγήσεις επενδύσεων απεικονίζεται το ποσό των 146294,94 
ευρώ ως και κατά την προηγούμενη χρήση 
 
Αποτελέσματα εις νέον  
Στον λογαριασμο αποτελεσματα εις νεον απεικονιζονται τα αποτελεσματα  της Κλεισμένης χρήσεως ήτοι κέρδη 
47739,33 ευρώ ως και τα αποτελέσματα ζημίες προηγουμένων χρήσεων -557405,91 ευρώ  
 
Ποσά προορισμένα για αύξηση του  μετοχικού κεφαλαίου 
Απεικονίζονται καταθέσεις μετόχων  από την χρήση 2013  ποσό 22155,00 ευρώ και ποσό 367170,41 ευρώ 
προερχόμενο από προηγούμενες χρήσεις ήτοι σύνολο 389325,41 ευρώ ως και κατά την προηγούμενη χρήση. 
 
Προβλέψεις   
Δεν υπάρχουν Προβλέψεις για αποζημίωση του προσωπικού λογω εξόδου από την υπηρεσία ως και κατά την 
προηγούμενη χρήση  
 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  
Δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   
 
β) Όσον αφορά τις υποχρεώσεις : 
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στο σύνολό τους αυξήθηκαν  έναντι της προηγούμενης χρήσεως  Για τις 
σημαντικότερες από αυτές σημειώνουμε τα ακόλουθα: 
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Οι προμηθευτές μειωθήκαν  έναντι της προηγούμενης χρήσεως ήτοι 31-12-2015 ανερχονται στο ποσό των 
75531,78 ευρώ ενώ κατά την προηγουμενη χρηση ανηρχοντο στο ποσό των 94474,57 ευρώ  
Οι επιταγές πληρωτέες μειωθήκαν ανέρχονται το 2015 στο ποσό των 10093,00 ευρώ ενώ στην προηγούμενη 
χρήση ανήρχοντο στο ποσό των 27090,00 ευρώ  . 
Η εταιρεία δεν έχει υποχρεώσεις προς τράπεζες  .  
Οι Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη αυξήθηκαν ανέρχονται το 2015 στο ποσό των 204299,98 ευρώ ενώ κατά την 
προηγούμενη χρήση ανήρχοντο στο ποσό των 148889,51 ευρώ   
Οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί μειώθηκαν  από 250923,69 ευρώ  το 2014 σε 164828,10 ευρώ  το 2015. 
Οι Πιστωτές Διάφοροι  μειώθηκαν    από 308062,69 ευρώ  το 2014 σε 303484,66 ευρώ  το 2015 . 
Εις τον λογαριασμό αυτόν απεικονίζεται ποσό 196027,52 ευρώ καταθέσεις μετόχων προς ταμειακή διευκόλυνση 
της εταιρείας τα οποία κατεβλήθησαν εντος του 2012 
Ο δε λογαριασμος προκαταβολες πελατών στην κλεισμένη χρήση ανέρχεται στο ποσό των 601369,25 ευρώ ενώ 
κατά την προηγούμενη χρήση ανήρχετο στο ποσό των 392673,30 ευρώ  . 
 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Ευελπιστούμε ότι η εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας μας θα εινα ικανοποιητικη μελλοντικα . 
 
Οικονομική θέση της εταιρείας  
Από τη  συσχέτιση  του  υπό   κρίση  Ισολογισμού   με  τους  Ισολογισμούς  των προηγουμένων χρήσεων και 
κυρίως των τελευταίων ετών ,προκύπτει το συμπέρασμα  οτι εχουμε βελτιωση των οικονομιών μεγεθών  
λαμβανομένης και της οικονομικής κρίσης η οποία μαστίζει την Ελληνική Αγορά .  
Το Συμβούλιο, όπως έχει εκ του Νόμου υποχρέωση, σας παρέδωσε αντίγραφό του υπό την έγκρισή σας 
τιθεμένου Ισολογισμού και αντίγραφο του Προσαρτήματος. Επισης , έθεσε στη διάθεσή σας όλα τα Βιβλία και 
Στοιχεία της Εταιρείας και την παρούσα Έκθεσή του επι των πεπραγμένων της χρήσεως.  
Κατ΄αυτόν τον τρόπο πιστέυει ότι μετά γνώσεως θα μπορείτε να αποφανθείτε επί της εγκρίσεώς των  
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 1.1.2015-31.12.2015 και 1.1.2014-

31.12.2014 έχουν ως εξής: 

 

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 

 31/12/2015 % 31/12/2014 % 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 800215,43 47,57% 721553,12 48,25% 

Σύνολο ενεργητικού 1682155,39  1495198,97  

     

Πάγιο ενεργητικό 823472,60 48,95% 704869,97 47,14% 

Σύνολο ενεργητικού 1682155,39  1495198,97  

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

Ίδια κεφάλαια 320040,77 23,54% 272301,44 22,28% 

Σύνολο υποχρεώσεων 1359606,77  1222113,76  

 Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας 

Σύνολο υποχρεώσεων 1359606,77 80,82% 1222113,76 81,73% 

Σύνολο παθητικού 1682155,39  1495198,97  

     

Ίδια κεφάλαια 320040,77 19,03% 272301,44 18,21% 

Σύνολο παθητικού 1682155,39  1495198,97  

 Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας 
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Ίδια κεφάλαια 320040,77 38,86% 272301,44 38,63% 

Πάγιο ενεργητικό 823472,60  704869,97  

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

Κυκλοφορούν ενεργητικό 800215,43 58,86% 721553,12 59,04% 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1359606,77  1222113,76  

 

Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις 
βραχυπ-ρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος 
ενεργητικού. 

Κεφάλαιο κινήσεως 320040,77 39,99% 272301,44 37,74% 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 800215,43  721553,12  

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο 

χρηματοδοτεί-ται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων 

υποχρεώσεων). 

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και 
αποδοτικότητας 31/12/2015 % 31/12/2014 % 

Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύ-
σεως 47739,33 4,24% 62598,43 4,24% 

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 1125982,47  1476034,48  

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και 
ανόργανων αποτελεσμάτων 

 

 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ 
φόρων 47739,33 4,14% 62598,43 4,22% 

Σύνολο εσόδων 1152043,33  1483008,10  

 
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της 
εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ 
φόρων 47739,33 14,92% 62598,43 22,99% 

Ίδια κεφάλαια 320040,77  272301,44  

 
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων 
κεφα-λαίων της εταιρείας. 

     

Μικτά αποτελέσματα 457945,13 
 
40.67% 600079,37 40,65% 

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 1125982,47  1476034,48  

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

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι 

Απο την συσχετιση των οικονομικων μεγεθων της εταιρειας μας προκυπτει πράγματι ότι η  πορεία της εταιρείας 

μας εν σχεσει με την προηγουμενη περίοδο  είναι ικανοποιητική  ,επηρεαζόμενη βεβαιως και απο τις  δυσμενεις  

οικονομικες συνθηκες της αγορας. 



12 

 

Στρατηγικη της εταιρειας ειναι η αναπτυξη των εργασιών και η βελτίωση των καθαρών αποτελεσμάτων με 
πρωταρχικό στόχο την μείωση των δαπανών . 
 
Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις 
προσπάθειες για την μείωση του κόστους λειτουργίας της εταιρείας και την ανασυγκρότηση των τμημάτων της. 
Λογω της οικονομικός κρίσης η οποία μαστίζει την αγορά ,η ανάληψη και η διαχείριση των έργων της εταιρείας 
γίνεται με μεγάλη προσοχή και επιμέλεια προκειμένου κατά το δυνατόν να αποφευχθούν οι τυχόν 
επιχειρηματικοί κίνδυνοι 
Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης 

Δεν δραστηριοποιείται η εταιρεία μας στον τομέα έρευνας 

Διαθέσιμο συνάλλαγμα 

Δεν υπαρχή διαθέσιμο συνάλλαγμα στην επιχείρηση ουτως ώστε να υπάρχουν  Κινδύνου απο την κατοχή, του 

όπως συναλλαγματικός κίνδυνος.    

Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα 

Η εταιρία έχει ως στοχο την ανάπτυξη των εργασιών της αλλά παράλληλα και την μείωση των δαπανών 

προκειμένου να βελτιωθεί το τελικό αποτέλεσμα.   

Ακίνητα της εταιρίας 

Δεν υπάρχουν ακίνητα στην κατοχή της εταιρείας 

Υποκαταστήματα εταιρείας 
Η Εταιρεία  έχει ενα  υποκαταστήμα . 
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. 

Λοιπες Παρατηρήσεις επί των οικονομικών καταστάσεων  
 
Όλες οι  λογιστικες ενέργειες  διενεργηθήκαν σε γνώση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τον χρόνο που έλαβαν 
χώρα και σήμερα με την παρουσα εκθεση του το Διοικητικο Συμβουλιο επικυρωνει το αληθες τούτο. 

   Όσον αφόρα τα Έξοδα Εγκαταστάσεως  
α.Τα έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως ανέρχονται στο ποσό των 4548,81 ευρώ ολοσχερώς 
αποσβεσμένα με αναπόσβεστη αξια 0,02 ευρώ 
Τα δε λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως ανέρχονται στο ποσό των 183554,15 ευρώ αποσβεσεις έως 31-12-2015  
125616,34 ευρώ αναποσβεστη αξία 57937,81 ευρώ ενώ την 31-12-214 λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως ανήρχοντο 
στο ποσό των 175544,62 ευρώ   οι αποσβήσεις ανήρχοντο στο πόσο των 111030,12 ευρώ και  αναποσβεστη αξία 
64514,50 ευρώ .  
β. Εις τον λογαριασμό ποσό προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου :καταθέσεις μετόχων απεικονίζεται 
ποσό  389325,41 ευρώ εκ του οποίου 22155,00 ευρώ κατεβλήθησαν εντος του 2012 και ποσό 367170,41 ευρώ 
καταθέσεις μετόχων από προηγούμενες χρήσεις . 
 
γ. Εις τον λογαριασμό πιστωτών απεικονίζεται λογαριασμός βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων σε μετόχους 
196027,52 ευρώ τα οποία κατεβλήθησαν από μετόχους εντος της χρήσεως 2012 προς ταμειακή διευκόλυνση της 
εταιρείας. 
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δ. Δεν καταβλήθηκαν αμοιβές στα μελή του Διοικητικού Συμβουλίου υπό μορφή μισθών  λογω των αναγκών της 
εταιρείας σε διαθέσιμα προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ρευστότητας θέμα το οποίον θα φέρει 
το Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση από την πρώτη γενική συνέλευση των μετόχων   
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 
1.1.12015.-31.12.2015. Το Συμβούλιο, όπως έχει εκ του Νόμου υποχρέωση, σας παρέδωσε αντίγραφό του υπό 
την έγκρισή σας τιθεμένου Ισολογισμού και αντίγραφο του Προσαρτήματος. Επισης , έθεσε στη διάθεσή σας όλα 
τα Βιβλία και Στοιχεία της Εταιρείας και την παρούσα Έκθεσή του επι των πεπραγμένων της χρήσεως.  
Κατ΄αυτόν τον τρόπο πιστέυει ότι μετά γνώσεως θα μπορείτε να αποφανθείτε επί της εγκρίσεώς των .   
Αθήνα   20 Σεπτεμβρίου 2016 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο  
Ψήφησαν και εγκρίνουν την ως άνω έκθεση του Δ.Σ  οι:   

1. Αγαθάγγελος Γαϊτανίδης 
2. Μιχαήλ Τσιγαδάς 
3. Αγγέλα Τσαγκάρη 

 
Ψήφησαν και δεν εγκρίνουν την ως άνω έκθεση του Δ.Σ  οι: 

1. Αλέξανδρος Ραφτόπουλος 
2. Αναστάσιος Ραφτόπουλός 

 
θεμα 4.Επί του τεταρτου θέματος ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με 
το Νόμο και το Καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους  μετόχους της εταιρείας σε ετήσια 
Γενική Συνέλευση  για να συζητήσουν και να λάβουν  αποφάσεις επί των  κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης, 
και  προτείνει να  συγκληθεί την 11η Οκτωβρίου 2016 ημέρα Τρίτη  και  ώρα 18:00 μμ στα Γραφεία της εταιρείας 
στο Παρθενι Λέρου.  
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

(συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)  
 

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
 

 
« AGMAR MARINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » 

 ΑΡΜΑΕ  41876/80/Β/98/33  Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 00071525120000  
 

 
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ  ΓΙΑ ΤΗΝ  11η Οκτωβρίουυ  2016 
 
κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με την από 20/9/2016 συνεδρίασή του και σύμφωνα με τον 
νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας “ ‘’AGMAR MARINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ‘’σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία εταιρείας στο Παρθενι Λέρου την 
11η Οκτωβρίου 2016 ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω 
θεμάτων της ημερησίας διάταξης:  
 
1 .Υποβολή για έγκριση του Ισολογισμού 31ης Δεκεμβρίου 2015 (από 1η Ιανουαρίου 2015 -31η Δεκεμβρίου 
2015) , του Λογ/μου καταστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1.1.2015-31.12.2015 και του Πίνακα Διαθέσεως 
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Αποτελεσμάτων του Προσαρτηματος συμφωνα με τον Ν4308/2014 Ε.Λ.Π ,και της πρότασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος συνοδευομενα απο την έκθεση διαχειρήσεως του Διοικητικού 
Συμβουλίου  
 
 
2.Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου  από κάθε ευθύνη  αποζημιώσεως για την   χρήση που έκλεισε την 
31η Δεκεμβρίου 2015. 
 
3.Εκλογή ελεγκτών η μη για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2016 και καθορισμός 
της αμοιβής αυτών.Ν4336/2015 
 
4.Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για 
τις  προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και καθορισμός νέων 
αμοιβών, αποζημιώσεων και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016.  
 
5.Διαφορα Θέματα - Ανακοινώσεις επί της Κλειομένης χρήσεως 1.1.2015-31.12.2015 
 
Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν 
τις μετοχές των σε οποιαδήποτε Ελληνική Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή στο Ταμείο της Εταιρείας και να προσκομίσουν στο κατάστημα της εταιρείας πέντε ημέρες 
τουλάχιστον πριν από την ορισθείσα ημερομηνία για την Γενική Συνέλευση απόδειξη της κατάθεσης των μετοχών 
του 
 
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας απαρτία 
και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η 
Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση την 12η  Οκτωβρίου 2016, 
ημέρα Τετάρτη   και ώρα 18:00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρίας στον ίδιο ως ανωτέρω οριζόμενο χώρο. 
.  
Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 29 
τουκ.ν.2190/1920, όπως ισχύει Σύμφωνα με τα άρθρα26 παρ2β, 27 και28α του κ.ν.2190/1920 . 
 
Αθήνα 20/9/2016 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 
 
θεμα 5. Ουδεν αλλο θεμα τεθηκε προς συζητηση στην παρουσα συνεδριαση του Διοικητικου Συμβουλιου. 
Αφού ανεγνώσθησαν ο Ισολογισμός χρήσης 2015 με τα αποτελέσματα του η διάθεση κερδών , η πρόσκληση με 
την ημερήσια διάταξη για την τακτική Γενική Συνέλευση στις 11.10.2016  το προσάρτημα, η έκθεση διαχειρησης 
του Διοικητικου Συμβουλιου  όπως   θα   υποβληθεί στην Γενική Συνέλευση  μετά  από  διεξοδική   συζήτηση 
αποφασίζει και εγκρίνει τον Ισολογισμό στο σύνολό του  την κατασταση αποτελεσματων χρησεως την Διαθεση 
αποτελεσμάτων , το προσάρτημα την πρόσκληση προς την γενικη Συνελευση των μετοχων και  το  περιεχόμενο  
της  έκθεσης διαχείρισης του ΔΣ  . 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.  
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ             ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                              
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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Αγαθάγγελος Γαιτανιδης                1. Μιχαήλ   Χρ.   Τσιγαδας     
                                                                          
                                                        2. Αλέξανδρος Ραφτοπουλος    
                                                                          
                                                        3. Αγγέλα Τσαγκαρη      
                                                                          
                                                        4. Αναστάσιος  Ραφτοπουλος   
                   
                                                                                          
 
Ακριβές αντίγραφο  εκ του Βιβλίου Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την 
επωνυμία  << AGMAR MARINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ >>   της 20ης 
Σεπτεμβρίου 2016 
 
Λέρος  20 Σεπτεμβρίου 2016 
 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  
& Διευθύνων Σύμβουλος  
 
 
 
 
Αγαθάγγελος  Γαιτανιδης     
 
 
 


