Θέμα : Σύνταξη Εκθέσεως Διαχειριστών
IASSIS MEDICAL ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Προς τους Εταίρους Αυτής
Κύριοι Εταίροι ,
Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας ,σας παρουσιάζουμε τη
δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη χρήση 15/04/2014 έως 31/12/2014. Η χρήση
που έκλεισε ήταν για την εταιρεία μας η πρώτη εταιρική. Το σύνολο του Κύκλου
εργασιών της χρήσεως ανήλθε σε 428.971,71 ευρώ. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε ευρώ
127.826,80 ευρώ. Έπειτα από την αφαίρεση των εξόδων διοικήσεως και διαθέσεως
καταλήγουμε σε κέρδη χρήσεως 18.212,81 ευρώ.
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Για την κατάρτιση του ισολογισμού της παρούσας χρήσης όπως και τον
συνοδεύοντα αυτού λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόσθηκαν οι
ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:
Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών. Τα ενσώματα
πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών. Οι
αποσβέσεις όλων των περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογιστεί βάσει των
διατάξεων του Ν.4172/2013.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η πορεία της εταιρείας στα επόμενα χρόνια προβλέπεται αποδοτική έχοντας
αυξητικό ρυθμό ως προς τον κύκλο εργασιών και των καθαρών αποτελεσμάτων της
δεδομένης της εύλογης διαχείρισης των εξόδων της και την επεκτατική πολιτική της
εταιρείας.
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΙΜΩΝ ,ΣΤΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ,ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ :
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χρηματοοικονομικούς κινδύνους, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς, επιτοκιακό
κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Η γενική πολιτική διαχείρισης κινδύνου της
εταιρείας εστιάζεται στην αβεβαιότητα των χρηματοοικονομικών αγορών και
αποσκοπεί
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χρηματοοικονομική επίδοση, χρηματοοικονομική κατάσταση και ταμιακή ροή της
εταιρείας.
ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Από την λήξη της χρήσης μέχρι και σήμεα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν
να προκαλέσουν σοβαρές ζημίες ούτε αναμένονται να προκύψουν ούτε συνέβη
κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των
εργασιών της εταιρείας.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ , 31/07/2015
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΕΤΑΞΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Κατόπιν συζητήσεως ομόφωνα εγκρίνεται η ανωτέρω έκθεση Διαχείρισης επί των
οικονομικών καταστάσεων και αποφασιζεται να υποβληθεί προς έγκριση στην
Τακτική Γενική Συνέλευση.
Ακριβές Αντίγραφο

