
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 20/08/2021, στα γραφεία της εταιρείας ΖΗΤΑ ΑΒΕΤΕ, 
συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 
«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΖΗΤΑ ΑΒΕΤΕ» Aρ. ΓΕΜΗ: 058326304000 ΑΦΜ: 094485220, μετά από 
πρόσκληση του Πρόεδρου & ∆ιευθύνων σύµβουλος της. 
 
Παρόντα είναι όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, δηλαδή οι κ.κ. 
1) Αθανάσιος  Ζαφειρίδης του Να&ολεοντος (Πρόεδρος & ∆ιευθύνων σύµβουλος) 
2) Κωνσταντίνος Ζαφειρίδης του Να&ολέοντος (Μέλος) 
3) Να&ολέων Ζαφειρίδης του Αθανάσιου (Μέλος) 
 

Προς τους κ.κ. Μετόχους 
Κύριοι Μέτοχοι 
Με το κλείσιμο του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2020, την εξαγωγή των 
οικονομικών αποτελεσμάτων και τον προσδιορισμό της περιουσίας της εταιρείας 
μας, έχουμε την τιμή να σας παρουσιάσουμε προς ψήφιση και έγκριση τον 
ισολογισμό τούτο και με την ευκαιρία αυτή να αναπτύξουμε σε εσάς τα δεδομένα 
γενικά της οικονομικής καταστάσεως της εταιρείας μας και των εξελίξεων των 
εργασιών της, για να γνωρίζετε με ακρίβεια την πορεία της κατά τη χρήση που 
παρήλθε. 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία 
ΧΡΗΣΗ 2020 

 
Κύκλος Εργασιών                                                                                                        2.662,10 
Κόστος Πωλήσεων                                                                                                  304.438,34 
Μικτό Αποτέλεσμα-                                                                                                301.776,24 
Λοιπά Συνήθη Έσοδα                                                                                                          0,00 
Έξοδα Διοίκησης                                                                                                      478.243,40 
Έξοδα Διάθεσης                                                                                                                   0,00 
Λοιπά έξοδα και ζημίες                                                                                            34.675,80 
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων                                                                          0,00 
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορ. Στοιχείων                                             0,00 



Κέρδη από ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία                                              0,00 
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων                                                                            0,00 
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας                                 0,00 
Λοιπά έσοδα και κέρδη                                                                                           24.291,47 
 
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων-                                                                  790.403,97 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα                                                                             0,00 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                                                                     9.113,44 
Αποτέλεσμα προ φόρων-                                                                                     799.517,41 
Φόροι εισοδήματος                                                                                                           0,00 
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους-                                                       799.517,41 
 
Το οικονομικό αποτέλεσμα της χρήσεως ζητούμε να εγκριθεί από εσάς. 
Με την έκθεση αυτή συνυποβάλλουμε πλήρη και αναλυτικό λογαριασμό 
Εκμεταλλεύσεων, λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Ισολογισμό καθώς και 
προσάρτημα Ισολογισμού όπου μπορείτε να αναζητήσετε κάθε επιθυμητή 
πληροφορία. Συνυποβάλλουμε και αναλυτική κατάσταση των γενόμενων 
αποσβέσεων για να γνωρίσετε το ύψος αυτών και τις λεπτομέρειες των εγγραφών 
τους. Με τα όσα αναπτύξαμε παραπάνω, προτείνουμε την έγκριση του Ισολογισμού 
αυτού. 
 
                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Πιστό αντι	εφωνηµένο αντίγραφο α	ό το βιβλίο 	ρακτικών 
των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 

«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΖΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 

Θεσσαλονίκη, 28-05-2021 
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων σύμβουλος  του Δ.Σ. 

 
 
   Αθανάσιος Ναπ. Ζαφειρίδης 


