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Έκθεση Διαχειρίσεως του διαχειριστή  
Της εταιρείας με την επωνυμία «CULT 24 Ι Κ Ε» 

 

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων επί του Ισολογισμού και των 

αποτελεσμάτων της 1Ης Εταιρικής Χρήσης 2021 

Α.Φ.Μ. 801625800 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 160370006000 

 

Θεσσαλονίκη 30/09/2022 

Κύριοι Εταίροι , 

Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις  

της εταιρίας για την χρήση ( περίοδος χρήσης από : 04/08/2021 έως : 31/12/2021 ) σύμφωνα με τον 

Ν.4308/2014 που καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας το υπόδειγμα των ανωτέρω 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις 

εγκρίνετε. 

 

1. Ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας. 

 

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε 16.400,00€ και τα αποτελέσματα προ 

φόρων 13.946,55€. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης 10.784,87€, και η φορολογική της 

υποχρέωση ανήλθε σε 3.161,68€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2021 διαμορφώθηκε 

σε 539,24€ και το αποτέλεσμα εις νέο της χρήσης σε 10.245,63€.  Εντός της χρήσης του 2021 και πιο 

συγκεκριμένα κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο δόθηκαν προσωρινές απολήψεις έναντι των 

διαφαινόμενων κερδών της εταιρείας συνολικού ύψους 3.157,90 € εκ των οποίων τα 157,90 €  

παρακρατήθηκαν και αποδόθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο ως παρακρατούμενος φόρος 5 % 

προσωρινών απολήψεων των εταίρων 

 

2. Οικονομική Θέση της εταιρίας. 

Ο Διαχειριστής βλέπει με συγκρατημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε μία 

σταθεροποιητική  πορεία της εταιρίας λόγω και της οικονομικής κρίσης και του αυξημένου 

ανταγωνισμού.  Με την λήξη της εταιρικής Χρήσης έτος 2021 η οντότητα CULT 24 Ι Κ Ε παρουσιάζει, 

σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία:  
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 Καθαρές πωλήσεις : Ανήλθαν στο 2021 σε 16.400,00€  

 Μικτά  αποτελέσματα: Ανήλθαν στο 2021 σε 15.118,41€  

 Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων: Ο EBITDA της εταιρείας στο 2021 ανήλθε 

σε 14.006,75€  

 Ίδια κεφάλαια: Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των 15.784,87€ με 

κεφάλαιο εταιρείας ποσό 5.000,00€. 

 

3 Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας. 

 

Με δεδομένη την διαφαινόμενη διατήρηση του υφιστάμενου αρνητικού κλίματος, η διοίκηση 

της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και προσαρμόζει τις κινήσεις, ενισχύοντας διαρκώς 

την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της. 

Ο κυριότερος στόχος της διοίκησης για την επόμενη χρήση είναι η ανάπτυξη των πωλήσεων σε νέες 

αγορές, μέσα από καινοτόμες υπηρεσίες σε παλιούς και νέους πελάτες. 

Μέχρι την σύνταξη της παρούσας έκθεσης, δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα τα οποία να 

συνέβησαν από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως και τα οποία μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την 

οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας. 

 

4 Σημαντικά Γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης και μέχρι της υποβολή της παρούσας έκθεσης 

 Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν 

έχουν  συμβεί σημαντικά γεγονότα. 

 

5 Κυριότεροι κίνδυνοι. 

 

Η CULT 24 Ι Κ Ε παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις έχοντας ως στόχο να περιορίσει όσο το 

δυνατόν τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν από διάφορα γεγονότα.  

 

 

 Κίνδυνος Μείωσης της ζήτησης. 

Η παρατεταμένη ύφεση στην Ελλάδα και οι διαρκείς αναπροσαρμογές των οικονομικών 

δεδομένων, συντελούν στην συντήρηση ενός αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος. Η CULT 24 Ι Κ Ε  
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παραμένει προς το παρόν σταθερή παρά το γενικότερο κλίμα οικονομικής ύφεσης και ταυτόχρονα 

προσπαθεί να διατηρεί την «ελαστικότητα» των δαπανών της. 

 

 

 Λειτουργικός / Ρυθμιστικός κίνδυνος. 

Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου, η εφαρμογή των 

προβλέψεων του Μνημονίου κ.λ.π., ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στη λειτουργία, στην 

οικονομική κατάσταση, τα λειτουργικά αποτελέσματα και τη ρευστότητα της Εταιρείας. 

 

 Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. 

Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι για τον κλάδο πέρα από αυτούς που ισχύουν για το σύνολο της 

Αγοράς που βρίσκεται σε ύφεση και αβεβαιότητα που μπορεί να χαρακτηρίζει την Ελληνική αλλά 

και την παγκόσμια αγορά. 

 Κίνδυνο ρευστότητας, κεφαλαίου 

Αναφορικά με τον κίνδυνο ρευστότητας, επισημαίνουμε πως παρακολουθούμε προσεκτικά τις 

προγραμματισμένες πληρωμές για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, καθώς και των ταμειακών 

εκροών από την καθημερινή της δραστηριότητα. 

 

 

Μετά τα παραπάνω παρακαλώ όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 

του 2021. 

    

 

 

 
 

Ο Διαχειριστής 

Δημόπουλος Φίλιππος 

 
 

 

 

Θεσσαλονίκη, 30/09/2022 


