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ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ-ΜΕΛΩΝ .

Αξιüτιμοι Κýριοι,
F{ Διαχεßριση τηò εταιρεßαò Ýχει την τιμÞ να σαò ενημερþσει για üσα Ýπραξε κατÜ την οικονομικÞ χρÞση απü
01.01.2019 Ýωò 31.12.2019 προò την κατεýθυνση τηò προþθησηò των συμQερüντων τηò εταιρεßαò και των
στüχων που εßχε θÝσει , για αυτÞ την οικονομικÞ χρÞση .

ο || εταιρεßα δεν Ýχει στην κατοχÞ τηò κανÝνα ακßνητο.

ΒÜσει των στοιχεßων του λογιστηρßου:

ο || εταιρεßα Ýχει πραγματοποιÞσει üλεò τιò απαραßτητεò ενÝργειεò μηχανογρÜφησηò, πρüσληψηò και

εκπαßδευσηò κατÜλληλου προσωπικοý, ενþ δε, πραγματοποιÞθηκαν σημαντικÝò συναλλαγÝò για την

εκπλÞρωση του σκοποý τηò.

. ΣυγκεκριμÝνα η εταιρεßα πραγματοποßησε τζßρο, συνολικοý ýψουò 7.085.795,22€ απü πρακτüρευση

μεταÞορþν εμπορευ μÜτων.

. Την 3º.L2.2OL9, η εταιρεßα δεν διατηρεß κανÝνα απüθεμα .

. Τα χρηματοοικονομικÜ Ýξοδα επßσηò ανÞλθαν σε αρκετÜ χαμηλÜ επßπεδα, συνολικοý ýψουò 7.867,87€

. Παρ' üλα αυτÜ, δεν επιβλÞθηκαν στην Εταιρεßα, απü τιò ΦορολογικÝò ΑρχÝò, αλλÜ και τουò

ΑσÞαλιστικοýò Φορεßò, πρüστιμα και προσαυξÞσειò για παραλεßψειò Þ εκπρüθεσμεò γνωστοποιÞσειò.

Η Διαχεßριση τηò εταιρεßαò θα προσπαθÞσει, στην τρÝχουσα χρÞση 2020 που διανýουμε, να κλεßσει νÝεò

συμφωνßεò πρακτüρευσηò , και να διεισδýσει σε νÝεò ταχýρρυθμα αναπτυσσüμενεò αγορÝò υπηρεσιþν

μεταÞορÜò εμπορευμÜτων (με χρÞση τρÝνων, φορτηγþν πλοßων κλπ). ¸τσι, ακολουθþνταò τιò επιταγÝò τηò

εποχÞò, θα φροιιτßσει να παρÝχει υψηλοý επιπÝδου υπηρεσßεò , στην αναπτυσσüμενη αγορÜ μεταÞορþν
εμπορευμÜτων, στο χαμηλüτερο δυνατüν κüστοò .

ΤÝλοò, οι οικονομικÝò ΚαταστÜσειò τηò εταιρεßαò για τη χρÞση που Ýληξε την 31.]-2.2019 με τιò πληροÞορßεò

που παρÝχει το ΠροσÜρτημα, εμφανßζουν την πλÞρη εικüνα τηò περιουσιακÞò διÜρθρωσηò, τηò ΟικονομικÞò
ΘÝσηò και των ΑποτελεσμÜτων ΧρÞσηò τηò εταιρεßαò, και εßναι σε συμφωνßα με τιò διατÜξειò του Νüμου

43ο8/20Ι4 (Ε.Λ.Π).

ΚατÜ την κλειüμενη χρÞση μÝχρι και την σýνταξη τηò παροýσαò Ýκθεσηò δεν συνÝβησαν Üλλα σημαντικÜ

γεγονüτα και η πορεßα τηò εταιρεßαò βαßνει ομαλÜ,
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