ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ
ΔΠΙ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΗΗ 2018
ΠΔΡΙΟΓΟ 1/1/2018 - 31/12/2018
Κύξηνη Μέηνρνη,
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζέζνπκε ππόςε ζαο γηα έγθξηζε ηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 1/1-31/12/2018 ηεο εηαηξείαο καο θαη λα ζαο δώζνπκε ηηο
παξαθάησ επεμεγήζεηο.

1. Δξέλιξη ηων επγαζιών ηηρ εηαιπείαρ

Η εμέιημε ησλ εξγαζηώλ ηεο εηαηξείαο ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 2018 απεηθνλίδεηαη
ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:

Κύκλορ επγαζιών (πωλήζειρ)
Κόζηνο πσιήζεσλ
Μικηό αποηέλεζμα
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο
Λνηπά έμνδα θαη δεκηέο
Λνηπά έζνδα θαη θέξδε
Αποηελέζμαηα ππο ηόκων και θόπων
Χξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Αποηέλεζμα ππο θόπων

2018
601.536,03 €
-99.833,47 €
501.702,56 €
-131.390,91 €
-251.872,18 €
-61.137,49 €
11,06 €
57.313,04 €
-1.211,91 €
56.101,13 €

Γ%
3,31%
36,84%
-1,49%
40,51%
24,86%
104,05%
-68,87%
182,46%
-69,45%

2017
582.248,49 €
-72.955,50 €
509.292,99 €
-93.511,67 €
-201.725,53 €
-29.961,91 €
0,00 €
184.093,88 €
-429,05 €
183.664,83 €

2. Οικονομική θέζη ηηρ εηαιπείαρ
Η νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2018 θξίλεηαη
ηθαλνπνηεηηθή.
Τα ίδηα θεθάιαηα θαηά ηελ 31/12/2018 αλέξρνληαη ζε πνζό Επξώ
362.688,80 € έλαληη Επξώ 484.100,49 € ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεσο.

Οη βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ηεο εηαηξείαο γηα ηηο ρξήζεηο 2018
θαη 2017 έρνπλ σο εμήο:
Αριθμοδείκηες οικονομικής διάρθρωζης
Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Σύλνιν ελεξγεηηθνύ
Πάγην ελεξγεηηθό
Σύλνιν ελεξγεηηθνύ

31/12/2018
341.276,79
608.722,99
267.446,20
608.722,99

56%

44%

31/12/2017
496.165,11
763.361,08
267.195,97
763.361,08

65%

35%

Οη παξαπάλσ δείθηεο δείρλνπλ ηελ αλαινγία θεθαιαίσλ πνπ έρεη δηαηεζεί ζε θπθινθνξηαθό θαη πάγην ελεξγεηηθό.
Ίδηα θεθάιαηα
Σύλνιν ππνρξεώζεσλ

362.688,80
246.034,19

147%

484.100,49
279.260,59

173%

Ο παξαπάλσ δείθηεο δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή απηάξθεηα ηεο Εηαηξείαο.
Σύλνιν ππνρξεώζεσλ
Σύλνιν παζεηηθνύ

246.034,19
608.722,99

40%

279.260,59
763.361,08

37%

Ίδηα θεθάιαηα
Σύλνιν παζεηηθνύ

362.688,80
608.722,99

60%

484.100,49
763.361,08

63%

136%

484.100,49
267.195,97

181%

496.165,11
279.260,59

178%

Οη παξαπάλσ δείθηεο δείρλνπλ ηελ δαλεηαθή εμάξηεζε ηεο εηαηξείαο
Ίδηα θεθάιαηα
Πάγην ελεξγεηηθό

362.688,80
267.446,20

Ο δείθηεο απηόο δείρλεη ην βαζκό ρξεκαηνδνηήζεσο ησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηεο εηαηξείαο από ηα Ίδηα Κεθάιαηα.
Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

341.276,79
246.034,19

139%

Ο δείθηεο απηόο δείρλεη ηελ δπλαηόηεηα ηεο Εηαηξείαο λα θαιύςεη ηηο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο κε ζηνηρεία ηνπ
θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ.
Αριθμοδείκηες αποδόζεως και αποδοηικόηηηας
Καζαξά απνηειέζκαηα θέξδε (δεκίεο) εθκεηαιιεύζεσο
Πσιήζεηο

31/12/2018
117.227,56
601.536,03

19%

31/12/2017
183.814,83
582.248,49

32%

Ο αξηζκνδείθηεο απηόο απεηθνλίδεη ηελ απόδνζε ηεο εηαηξείαο ρσξίο ην ζπλππνινγηζκό ησλ εθηάθησλ θαη αλόξγαλσλ
απνηειεζκάησλ.
Καζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεσο πξν θόξσλ θέξδε/(δεκίεο)
Σύλνιν εζόδσλ

56.101,13
601.547,09

9%

183.664,83
582.248,49

32%

183.664,83
484.100,49

38%

Ο αξηζκνδείθηεο απηόο απεηθνλίδεη ηελ ζπλνιηθή απόδνζε ηεο εηαηξείαο ζε ζύγθξηζε κε ηα ζπλνιηθά ηεο έζνδα
Καζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεσο πξν θόξσλ θέξδε/(δεκίεο)
Ίδηα θεθάιαηα

56.101,13
362.688,80

15%

Ο αξηζκνδείθηεο απηόο απεηθνλίδεη ηελ απνδνηηθόηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο.

3. Πποβλεπόμενη ποπεία ηηρ εηαιπείαρ, κίνδςνοι
Η πνξεία ηεο εηαηξείαο θξίλεηαη νκαιή θαη δελ αληηκεησπίδεη εηδηθνύο ή γεληθνύο
θηλδύλνπο πνπ λα ρξήδνπλ δηαρεηξίζεσο.

4.

Γπαζηηπιόηηηερ ζηον ηομέα ηηρ έπεςναρ και ανάπηςξηρ

Η εηαηξεία δελ αλαπηύζζεη δξαζηεξηόηεηεο ζην ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο.

5. Γιαθέζιμο ζςνάλλαγμα
Η εηαηξεία δελ δηαζέηεη ζπλάιιαγκα.

6. Πληποθοπίερ για ηα σπημαηοοικονομικά μέζα
Η εηαηξεία δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα.

7. Ακίνηηα ηηρ εηαιπείαρ
Η εηαηξεία δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο αθίλεηα. Τν νηθόπεδν ζην νπνίν βξίζθεηαη είλαη
κηζζσκέλν.

8. Τποκαηαζηήμαηα εηαιπείαρ
Η εηαηξεία δελ έρεη ππνθαηαζηήκαηα.

9. ημανηικά γεγονόηα πος ζςνέβηζαν από ηη λήξη ηηρ σπήζηρ μέσπι
ηην ημεπομηνία ςποβολήρ ηηρ παπούζαρ έκθεζηρ.
Μέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Έθζεζεο απηήο δελ έρεη ζπκβεί
θαλέλα άιιν γεγνλόο, πνπ ζα κπνξνύζε λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή
ζέζε θαη ηελ πνξεία ηεο εηαηξίαο.

Κύπιοι Μέηοσοι,
Μεηά από ηα παξαπάλσ ζαο παξαθαινύκε όπσο εγθξίλεηε ηνλ ηζνινγηζκό θαη ηα
απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο 2018.

Ο Πξόεδξνο ηνπ Δ.Σ.
Κσλζηαληίλνο Χξ. Κηηζνπάλνο

Ο Δηεπζύλσλ Σύκβνπινο
Γεώξγηνο Δαδάλεο

