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ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

με  την  επωνυμία  ΟΙΚΟΜ  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ,  το

διακριτικό  τίτλο  ΟΙΚΟΜ  ΕΠΕ  και  αριθμό  ΓΕΜΗ  7850601000.

Την  05/11/2021  καταχωρήθηκαν  αυτοματοποιημένα  στο  Γενικό  Εμπορικό  Μητρώο  (Γ.Ε.ΜΗ.),  με  Κωδικό  Αριθμό

Καταχώρησης 2674307, οι εγκεκριμένες από την 30/10/2021 Συνέλευση των εταίρων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές

εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΟΙΚΟΜ

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο «ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ» και

αριθμό ΓΕΜΗ 7850601000, για τη χρήση 01/01/2020 έως 31/12/2020.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο

μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.



¸κθεση ΔιαχειριστÞ επß των ετησßων οικονομ|κþν καταστÜσεων
Τηò εταιρεßαò ΟΙΚΟΜ λÞΕΛΕτΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛοΝτΟΣ ΕΠΕ
ΑΡ,ΓΕΜΗ 785060100

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Προò την ΤακτικÞ ΓενικÞ ΣυνÝλευση των Εßαßρων

Κýριοι Ετοßροι,

¸χω την τιμÞ να θÝσω υπüψη σαò για Ýγκριση τιò οικονομικÝò κατοστdσειò τηò χρÞσηò 1/1 -

31/1212020 τηò εταιρεßαò μοò και να σαò δþσω τιò παροκÜτω επεζηγÞσειò,

Οι προò Ýγκρ]ση οικονομικÝò καταστÜσειò καταρτΙσιηκαν με κüθε προσοχÞ κοι επ]μÝλεια,

σýμφωνα με τιò διατÜξειò του Κ,Ν, 31θ0/55 «Περß Ετοιρειþν Περιορ]σμÝνηò Ευθýνηò», των

Ε,Λ,Π και του κοταστQτικοý τηò εταιρεßοò, απεικονßζουν δε με ακρΙβεια την οικονομικÞ

κατüστασÞ τηò κατÜ την 31_12-2020 κοθιßò και το αποτελÝσματα που προγματοποιÞθηκαν

ΚατÜ τη ΧρÞση,

ΚατÜ τη χρÞση ουτÞ, üπωò και σιιò προηγοýμενεò χρÞσειò, ο ΔιαχεßριστÞò κατÝβολε κüθε

δυνατÞ προσπÜθεια για την πληρÝστερη και αποτελεσμαßκüτερη οργÜνωση τηò εταιρεΙαò σε
üλουò τουò τομεßò.

Ο κýκλοò εργασιdJν τηò ετοιρεßαò (πωλÞσειò παροχÞò υπηρεσßαò) ονÝρχεται στο ποσü των

782.194,89 ευρþ, Ýναντι 713,022,85 ειJρþ τηò προηγοýμενηò χρÞσηò ενþ τα Üλλα Ýσοδα

εκμετüλλευσηò ανÝρχονται στο πüσον των 62 289,99 Ýναντι των θ,032,25 τηò προηγοýμενηò

ΧρÞσηò.

Η πορεßο τηò εταιρεßαò για τα επüμενα χρüνια προβλÝπεται σχετικü ασφαλÞò και αποδοτικÞ

αν ληφθοýν υπüψη οι προσπüθειεò που καταβÜλει ο ΔαχειριστÞò για τη μεßωση τον κüστουò

λεπουργßαò τηò εταιρεΙαò καθþò και γßα την περαιτÝρω ανÜπτυξÞ τηò ,

Η ανÜλυση των κονδυλßων τηò εταιρεßαò, παραθÝτονταò και τα αντßστοιχα ποσÜ τηò

προηγοýμενηò ΧρÞσηò ÝΧει ωò εξÞò,

Το πÜγιο ενεργητικü ανÝρχεßαι σε 31 2θ6,20 ευρþ Ýνσντι 20,334 42 ευρþ τηò προηγοýμενηò

ΧρÞσηò,

Το κυκλοφοροýν ενεργητικü ανÝρχεται σε 460,214,65 ευρþ Ýναντι 216,914,21 ευρω ιηò
προηγοýμενηò ΧρÞσηò,

Τα ßδια κεφÜλαια ανÝρχοντα σε 124,119,98 ευρι' Ýνοντι 255,006,52 ευρþ τηò προηγοýμενηò

ΧρÞσηò,

Οι υποχρεþσειò τηò εταιρεΙαò ανÝρχονται σε 371 799,37 ευρþ Ýναντ] ,14,372,39 ευρþ τηò

προηγοýμενηò ΧρÞσηò.

Τα ακαθÜριστα Ýσοδο απü τον κýκλο εργασιþν τηò εταιρεßαò ανÞλθαν σε 782,194,89 ευρþ,

Ýναντι 713,022,35 ευρþ τηò προηγοýμενηò χρÞσηò,

{Τα καθαρd αποτελÝσματα χρÞσεωò ονÝρχονται 129,096,66 ευρþ, Ýναντι 118,351,68 ευρþ

τηò προηγοýμενηò ΧρÞσηò.



Σ!ο ποσü των καθαρ(ßν αποτελεσμÜτων χρÞσεωò, αν αφαιρεθεß ο φüροò θσοδÞματοò τηò

χρÞσεωò εκ ευριß 31,θ83,20 σπομÝνουν κÝρδη προò διÜθεση 97,113,46 ευριß, τα οποßα
προΙεßνουμε νο δηνεμηθοýν ωò ακολοýθωò:

- ΚÝρδη εταΙρων ευρd)

Υπüλοιπο κερδþν ειò νÝο ευρþ

Η εταιρεßα δεν κατÝχει χρεüγραφα οýτε υπÜρχει στο üιαθÝσιμd τηò συνüλλαγμq,
ΤεΚιßJνονταò την Ý(θεσÞ μου θÝλω να τονßσω τιò προσπdθειεò που κατÝβαλαν οι
εργαζüμενοι κοι οι συνεργÜτεò τηò εταιρεßαò για την επßτενξη του ανωτÝρΦ οποτελÝσματοò,
Απü τη λÞξη τηò χρÞσηò μÝχμ σÞμερα δεν συνÝβησαν γεγονüτα που μποροýν νο
προκολÝσουν σοβαρÝò ζημιÝò οýτε οναμÝνοπΦ να προκýψουν, Επßσηò στο ßδιο χρουκü
δýστημα δεν συνÝβη κÜπσο σημαντικü γεγονüò που μπορεß να επηρεÜσει αρθητÜ την

πορεΙα των εργασιþν τηò ετΦρεßοò,

ΑυτÜ εßναι τα αποτελÝσμοτq κα οι δραστηρüτητεò τηò εταιρεßαò κοτÜ τη χρÞση και

παρακαλζß με τη ψÞφο σαò να το εγκρßνετε μοζß με τιò οικονομικÝò κοταστÜσαò τηò 31-12-

2020 χαι ακüμη να απολλÜξετε το ΔαχειριστÞ απü κdθε ευθýνη γ|α τη χρÞση ουτÞ,

Μαροýσι 20/6/2020

Με τ|μÞ

Ο ΔαχειριστÞò

ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

70,000,00

27,113,46
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕγΟγΝΗΣ

ο 1 | D 1 / 2ο2ο,3 ι ι ι2 ι 2ο2ο

ΝΕΡΑτΖιQτιΣΣΗΣ 91 1ò]24 ΜΑρογr]

τΕΜΗ Αρ,μητρþου 7850601000

Συνεχ(üμν η δρααη ριüτητα Η οντüτητα λειτοργεß με ιην παραδοχÞ τηò συνεχ(üμενηò
δραστÞριüτηταò

Η οντüτητα δεν τελεΙ υπü εκκαθÜριση

πολý μι[ρÞ οντüτητα

(ατÜρτΦη χρηματοοΦνομ«þν (αααlßσεΦ οι χρ η ματοο ικονο μικÝò χαταστÜαειò Ýχουν (αταρτισθεΙ σ€

ιιλÞρÞ αι]μüωνßα με το Νüμο 43ο8/2014
1ΦιßονΕòπου θÜου9σετινδýνοτηνπροοÞιιÞ τηòοξüτηταòωò Η επιχεΙρηση διενÞργησ€ οχετικÞ αξιολüγηση και δεν εντüπισε

ηαρüνοντι( που θετοι ν οι ι,νü:,ο ιην τροοπτιιÞ τηò υò
συνεχι(üμινη δοααηοιüτÞτα

|υνOπιχÞ αναφορÜ των λογιααþν πολtυþν που αφλουOειη οντüτητα για
:α επψÝρουò Φοιχεια τΦ χρημÜοο Δεν Ýγιναν αλλανÝò στιò λονιστικÝò πολιτικÝò

Δεν Ýνιν. παρÝκληση

ιυοχÜιdη περιουσιαοý αοαειου μεπ.ρισσüft ρααπüßναχονδýλιατου
Δεν υπÜρχουν τÝτοι.ò περιπτþσειò

Πßακαò Ýνσþμαων και Üυλý παγιων πξριουοÞιþν αοlΕßΦν

τρßηßΦοη ειιμÝΦηση( αην εýλογη αξια
Δεν.Φαρμüστηκε το Üρθρο 24

(ρÝοò τηò οwüτηταò ιου ιαλýπτπαι αü εξασΦαλισαò

πüπÝντε(5)Ýτη αηüτηνημ.ρομηνßατου ισολογισμοý,
Δεν υπÜρχουν τÝτοιεò περιπτþσειò

ΧρηματοοÞονομ[Ýò 6.ομεýσαò.γγυÞÜò
Δεν υπÜρχουν τÝτοιεò περιπτþσειò

εσοδαÞ ÝξοδαιδιατÝροο ýψüÞÞ ιδιακÝρηòσυρ,ηηταòÞ σημασßαò
Δεν υπÜρχουν τÝιοιεò περιπτþσειò

ξÞθη€ το ιüαοò απü(ησηò αγαθþν χαι
ιπηρεουß]ν οýμφωνα με το üρθρο Ζ0 Δεν υπÜρχουν τÝτοιεò περιπτþσειò

ΜÝσοò üροò απασχολοýμαων αη ιεριοδο

ηροιπαβdGò και πιαιßýòò σε μÝλη Δ.Σ.
Δεν υπÜρχουν τÝτοιεò περιπτþσειò

ΚüποòπÞσπ ΑγορÝòιρÞοηξ ΑποσβÝσαò ρÞσηò ΣýνολοαηοσβÝσεΦν γÞüλοιπο
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