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(δ.τ. ΜΕΓΑSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.)

Κύριοι μέτοχοι ,
Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/20 , όπως αυτό
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86 , υποβάλλουμε συνημμένως στη Ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων , τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την
διαχειριστική περίοδο 1/1/2015 – 31/12/2015 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και
παρακαλούμε να τις εγκρίνεται .
1. Εξέλιξη του κύκλου των εργασιών της εταιρίας
Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσης ανήλθε σε 113.729,83 €, έναντι 133.269,92 €
της προηγούμενης χρήσης , δηλαδή παρουσίασε μία πτώση περίπου 15% , που οφείλεται στην
οικονομική κατάσταση της χώρας μας και την διεθνή οικονομική κρίση.
Η επιχείρησή μας παρουσίασε το έτος 2015 ζημίες της τάξης των 17.235,97 € που
οφείλεται στην ανάληψη και ανάπτυξη ενός project που βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης και
δεν έχει αποδώσει ακόμη ούτε σε επίπεδο εσόδων ούτε σε επίπεδο κερδών. Την νέα χρονιά και
μετά την υλοποίηση και πλήρη εκμετάλλευση αυτού προβλέπεται βελτίωση των οικονομικών
στοιχείων της εταιρίας. Σημειώνουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργικών δαπανών είναι
ανελαστικές (π.χ. η μισθοδοσία και λήψη υπηρεσιών) τις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να
διατηρούμε σε ένα αξιόλογο τεχνικό επίπεδο, δεδομένου ότι παρέχουμε εξειδικευμένες
υπηρεσίες.
2. Οικονομική θέση της εταιρίας
Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας δεν είναι ικανοποιητική και πρέπει να
θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του Ισολογισμού της κλειόμενης
χρήσης με τη επιφύλαξη μόνο της επισφάλειας ορισμένων απαιτήσεων κατά πελατών. Το
ποσοστό των επισφαλών αυτών απαιτήσεων είναι σημαντικό και κατά την εκτίμησή μας
υπερβαίνει το 20% του κύκλου εργασιών. Αφορά παραδοσιακούς πελάτες της επιχείρησης ενώ
βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή μαζί τους. Είμαστε επίσης σε αναμονή των εξελίξεων στην
Ελληνική οικονομία και των προοπτικών ανάπτυξης που θα επαναφέρουν, καταρχάς, τον κύκλο
εργασιών και την κερδοφορία στα επίπεδα των προηγουμένων ετών.
3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας
Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρίας στην τρέχουσα
χρήση ο κύκλος εργασιών θα αυξηθεί σε σχέση με την προηγούμενη χρήση , γεγονός που είναι
ορατό και από τους πρώτους μήνες της νέας διαχειριστικής περιόδου.
4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα
Δεν υπάρχουν .
5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα
Δεν υπάρχει .
6. Ακίνητα της εταιρίας
Όπως είναι ήδη γνωστό από τον Αύγουστο του 2004 η εταιρία μας έχει μεταστεγασθεί
στις νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις επιφάνειας 450 τ.μ. (αριθμ. οικοδομικής αδείας 224/16-122002 ) , σε οικόπεδο 400 τ.μ. εντός των ορίων του Δήμου Σερρών (αριθμ. 10114/6-8-2002
Συμβολαίου Συμβολαιογράφου Σερρών Αραπάκη Νικολάου) . Η μετεγκατάσταση αυτή ήδη
αύξησε σημαντικά την οργάνωση και την παραγωγικότητα της εταιρίας.

7. Ανάλυση αποτελεσμάτων χρήσης
Τα αποτελέσματα (ζημίες) της εταιρίας ανήλθαν σε 17.235,97 € σε σχέση με 54.516,14 € της
προηγουμένης χρήσης.
8. Σημαντικές ζημίες της εταιρίας
Υπάρχουν ζημίες της κλειόμενης
προηγούμενων χρήσεων (38.441,52 €).
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9. Άλλα σημαντικά γεγονότα
Από την λήξη της κλειόμενης διαχειριστικής περιόδου 1/1/2015 – 31/12/2015 μέχρι
σήμερα , ημέρα σύνταξης της παρούσας έκθεσης δεν σημειώθηκε κανένα σημαντικό γεγονός
άξιο να αναφερθεί στην Γενική Συνέλευση.
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