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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/14-31/12/14 

 
             Κατά την εικοστή όγδοη διαχειριστική περίοδο η εταιρία 

πραγματοποίησε πωλήσεις εμπορευμάτων ευρώ 815.298,15 ενώ το 
προηγούμενο έτος 2013 ευρώ 906.908,34 δηλαδή το 2014 οι πωλήσεις 
μειώθηκαν κατά ευρώ 91.610,19 ποσοστό 10,10%. Από τις πωλήσεις αυτές 
ευρώ 727.112,85 είναι χονδρικές ποσοστό 89,18% και  88.112,05 λιανικές συν 
λοιπές πωλήσεις 73,25 σύνολο 88.185,30 ποσοστό 10,82%. 

           Τα μικτά κέρδη εκμεταλεύσεως ανήλθαν σε ευρώ 210.356,50 ποσοστό 
25,80%  επί των πωλήσεων. 
           Τα γενικά έξοδα διαχειρίσεως κατά την παραπάνω διαχειριστική περίοδο 
ανήλθαν σε ευρώ 272.239,16 ενώ το προηγούμενο έτος 2013 ευρώ 287.422,25 

μειωμένα κατά ευρώ 15.183,09. 
            Επίσης σας γνωρίζουμε ότι η εταιρία έκανε χρήση των σχετικών 
διατάξεων και λόγω μικρού κύκλου εργασιών δεν έγινε έλεγχος από τους 
εκλεγμένους ελεγκτές της ΑΕ. 

            Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά την 31/12/2014 κρίνεται μη 
ικανοποιητική. 
            Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2014 ανέρχονται σε ποσό ευρώ 
1.258.762,56 έναντι ευρώ 1.884.233,25 της προηγούμενης χρήσεως. 

            Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρίας για τις χρήσεις 2014 
και 2013 έχουν ως εξής: 
 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 
             
                                                     31/12/2014                                31/12/2013 
 
Κυκλοφορούν ενεργητικό      1.157.541,44       78,26%         1.808.510,26    84,18% 
Σύνολο ενεργητικού                 1.479.093,28                            2.148.451,27 

 
Πάγιο ενεργητικό                        320.237,43        21,65%            338.626,64    15,76% 
Σύνολο ενεργητικού                 1.479.093,28                             2.148.451,27 
 

             Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει 
διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. 
 
Ίδια  κεφάλαια                           1.258.762,56     679,04%       1.884.233,25  791,73% 

Σύνολο υποχρεώσεων             185.373,25                             237.988,00 
 
              Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρίας. 
 

Σύνολο υποχρεώσεων                  185.373,25       12,53%          237.988,00     11,08% 
Σύνολο παθητικού                   1.479.093,28                          2.148.451,27 
                 
Ίδια κεφάλαια                              1.258.762,56       85,10%       1.884.233,25   87,70% 
Σύνολο παθητικού                  1.479.093,28                           2.148.451,27 

 
               Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν τη δανειακή εξάρτηση της εταιρίας. 
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Ίδια κεφάλαια                            1.258.762,56       393,07%     1.884.233,25  556,43% 
Πάγιο ενεργητικό                    320.237,43                              338.626,64 
 

                  Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των 
ακινητοποιήσεων της εταιρίας από τα Ίδια Κεφάλαια. 
 
Κυκλοφορούν ενεργητικό         1.157.541,44    624,44%     1.808.510,26   759,92% 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  185.373,25                          237.988,00 
 
                Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της εταιρίας να καλύψει τις 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού. 
 
Κεφάλαιο κινήσεως                        126.747,94       10,95%          144.706,22    8,00% 
Κυκλοφορούν ενεργητικό        1.157.541,44                          1.808.510,26 

                  Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του 
Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των 
διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων). 
                  

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 
                                                             31/12/2014                       31/12/2013 
 
Καθαρά αποτελέσματα εκμ/σεως      -62.475,43   -7,66%         -55.479,38   -6,12% 

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 815.298,15                       906.908,34 
 
             Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρίας χωρίς το 
συνυπολογισμό των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων. 

 
Καθαρά απ/τα χρήσ. προ φόρων  -80.448,52     -9,84%       -73.612,05    -8,10%                
Σύνολο εσόδων                                 817.528,90                       909.093,04  
 

             Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει τη συνολική απόδοση της εταιρίας σε 
σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα . 
 
Καθαρά απ/τα χρήσεως προ φόρων -80.448,52    -6,39%        -73.612,05   -3,91% 
Ίδια κεφάλαια                                     1.258.762,56                   1.884.233,25 

 
                 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων 
κεφαλαίων της εταιρίας. 
 

Μικτά αποτελέσματα                         210.356,50    25,80%        232.431,55   25,63% 
Πωλήσεις αποθεμάτων& υπηρ.     815.298,15                       906.908,34 
  
                   Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού 

κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρίας. 
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ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 

                    Τα ακίνητα της εταιρίας περιγράφονται και αναλύονται στο βιβλίο 
παγίων της εταιρίας. 

                  Η εικόνα της εταιρίας κατά την εικοστή όγδοη διαχειριστική περίοδο 
παραμένει δυσμενής και το αποτέλεσμα είναι ζημιογόνο. 
                  Η ζημία οφείλεται στο σύνολο των γενικών εξόδων διαχειρίσεως, τις 
αποσβέσεις των παγίων στοιχείων της εταιρίας και τα ανελαστικά έξοδα. 

                  Επίσης λόγω του ανταγωνισμού οι τιμές πώλησης των εμπορευμάτων 
της εταιρίας και κατά το έτος 2014 παρέμειναν σχεδόν οι ίδιες με τα 
προηγούμενα έτη.  
                  Επιπλέον η οικονομική κρίση που υφίσταται αυτή την περίοδο 

επηρεάζει κατά πολύ τον κλάδο και πρέπει να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια 
ώστε να ανταπεξέλθει η επιχείρηση. 
                   Στον καταρτισθέντα ισολογισμό μας 2014 έχουν μεταφερθεί και 
τακτοποιηθεί οι απαιτήσεις από την Διοίκηση στις Ζημίες παρελθουσών 

χρήσεων μη αναγνωρισθείσες φορολογικά.  
                  Αυτά είναι τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου.   
 
 

Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2015 
 

ΤΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

 


