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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ          ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”  

ΓΙΑ  ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016 ( 15/09/2017 -31/12/2017 ) 

ΠΡΟΣ  ΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΤΩΝ  ΕΤΑΙΡΩΝ-ΜΕΛΩΝ . 

Αξιότιμοι Κύριοι , 
Η Διαχείριση της εταιρείας έχει την τιμή να σας ενημερώσει για όσα έπραξε κατά την οικονομική χρήση από 
15.09.2017 έως 31.12.2017 προς την κατεύθυνση της προώθησης των συμφερόντων της εταιρείας και των 
στόχων που είχε θέσει  , για  αυτή την οικονομική χρήση . 
• Η  εταιρεία  δεν έχει στην κατοχή της κανένα ακίνητο. 

Βάσει των στοιχείων του λογιστηρίου: 
• Η εταιρεία πραγματοποίησε μόνο τις απαραίτητες ενέργειες σύστασης και Νομιμοποίησης , ενώ 

πραγματοποιήθηκαν και συναλλαγές για την εκπλήρωση του σκοπού της. 

• Συγκεκριμένα η εταιρεία πραγματοποίησε τζίρο συνολικού ύψους 20.294,18€. 

• Την 31.12.2017, η εταιρεία  διατηρεί  απόθεμα εμπορευμάτων, συνολικού ύψους 5.568,50€.   

• Τα χρηματοοικονομικά έξοδα επίσης ανήλθαν σε μηδαμινά επίπεδα, ύψους 280,00€. 

• Παρ’ όλα αυτά, δεν επιβλήθηκαν στην Εταιρεία, από τις Φορολογικές Αρχές, αλλά και τους 

Ασφαλιστικούς Φορείς,  πρόστιμα και προσαυξήσεις για παραλείψεις ή εκπρόθεσμες γνωστοποιήσεις.  

Η Διαχείριση της εταιρείας θα προσπαθήσει , στην τρέχουσα χρήση 2018 που διανύουμε,  να προωθήσει τις 

πωλήσεις της, κατασκευάζοντας σχετική Ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο , αλλά και συμμετέχοντας σε διάφορες 

κλαδικές εκθέσεις κυρίως στην περιφέρεια , εκτός Αθηνών. Έτσι , ακολουθώντας τις επιταγές της εποχής , θα 

φροντίσει να κάνει γνωστό τον Ιστότοπό μας αλλά και το κατάστημά μας , ως τόπο όπου μπορεί ο λάτρης της 

γνώσης και του βιβλίου να συναντήσει μοναδικές ευκαιρίες να προμηθευτεί σπάνια αριστουργήματα του 

χώρου, με πολύ χαμηλό κόστος σχετικά.  

Τέλος, οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31.12.2017 με τις πληροφορίες 

που παρέχει το Προσάρτημα, εμφανίζουν την πλήρη εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της Οικονομικής 

Θέσης και των Αποτελεσμάτων Χρήσης της εταιρείας, και είναι σε συμφωνία με τις διατάξεις  του Νόμου 

4308/2014 (Ε.Λ.Π). 

Κατά την κλειόμενη χρήση μέχρι και την σύνταξη της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά 

γεγονότα και η πορεία της εταιρείας βαίνει ομαλά. 

 
                                                                                                                    Αθήνα  30/06/2018 
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