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ΓΚΘΓΗ ΔΙΑΥΓΙΡΙΗ  

ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΓΝΙΚΗ ΤΝΓΛΓΤΗ ΣΩΝ ΜΓΣΟΥΩΝ  

 ΓΠΙ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΩΝ ΥΡΗΗ 2014 

ΠΓΡΙΟΔΟ 1/1/2014 - 31/12/2014 

Κύνημη Μέημπμη, 

 Έπμομε ηεκ ηημή κα οπμβάιιμομε οπό ηεκ θνίζε ζαξ ηηξ μηθμκμμηθέξ θαηαζηάζεηξ ηεξ 

31/12/2014 ηεξ εηαηνείαξ μαξ μη μπμίεξ βνίζθμκηαη ζηα πένηα ζαξ θαη ζομπιενςμαηηθά ζαξ 

γκςνίδμομε ηα ελήξ: 

 

1. Γνέλινη ηωμ εογαζιώμ ηηπ εηαιοείαπ 

 Η εηαηνεία δεκ έπεη παναγςγηθή δναζηενηόηεηα από ζοζηάζεςξ ηεξ . 

 

2.Οικξμξμική θέζη ηηπ εηαιοείαπ  

Η μηθμκμμηθή θαηάζηαζε ηεξ εηαηνείαξ θνίκεηαη ζπεηηθά  ηθακμπμηεηηθή. ηε ζοκέπεηα 

παναηίζεκηαη μνηζμέκμη  μηθμκμμηθμί δείθηεξ ηόζμ ηεξ θιεηόμεκεξ πνήζεςξ 2014 , όζμ θαη 

ηεξ πνμεγμύμεκεξ πνήζεςξ 2013  .  

2.1 Αοιθμξδείκηεπ ξικξμξμικήπ διάοθοωζηπ 
    

 

31/12/2014 

 

31/12/2013 

      Κοθιμθμνμύκ Γκενγεηηθό 57.720,29 8,26% 

 

57.882,99 8,20% 

ύκμιμ Γκενγεηηθμύ 698.406,50 

  

706.002,09 

  

     Πάγημ Γκενγεηηθό 612.983,48 87,77% 

 

612.983,48 86,82% 

ύκμιμ Γκενγεηηθμύ 698.406,50 

  

706.002,09 

  
     Οη δύμ αοημί δείθηεξ δείπκμοκ ηεκ ακαιμγία θεθαιαίςκ πμο έπεη δηαηεζεί ζε θοθιμθμνμύκ θαη πάγημ 

εκενγεηηθό.  

      

Ίδηα Κεθάιαηα 145.978,41 26,42%  144.948,67 25,84% 

ύκμιμ Τπμπνεώζεςκ 552.428,09   561.053,42  

      

Ίδηα Κεθάιαηα  145.978,41 20,90%  144.948,67 20,53% 
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ύκμιμ Παζεηηθμύ 698.406,50   706.002,09  

      

Οη παναπάκς δείθηεξ  δείπκμοκ ηεκ μηθμκμμηθή αοηάνθεηα ηεξ Γηαηνείαξ.  

      ύκμιμ Τπμπνεώζεςκ 552.428,09 79,10% 

 

561.053,42 79,47% 

ύκμιμ Παζεηηθμύ  698.406,50 

  

706.002,09 

   

    Ο παναπάκς δείθηεξ δείπκεη ηεκ δακεηαθή επηβάνοκζε ηεξ Γηαηνείαξ. 

      Ίδηα Κεθάιαηα  145.978,41 23,81% 

 

144.948,67 23,65% 

Πάγημ Γκενγεηηθό 612.983,48 

  

612.983,48 

 

      Ο δείθηεξ αοηόξ δείπκεη ημ βαζμό πνεμαημδμηήζεςξ ηςκ αθηκεημπμηήζεςκ ηεξ εηαηνείαξ από ηα 

Ίδηα Κεθάιαηα. 

      Κοθιμθμνμύκ Γκενγεηηθό  57.720,29 61,47% 

 

57.882,99 64,22% 

Βναποπνόζεζμεξ οπμπνεώζεηξ 93.906,53 

  

90.129,32 

   

    Ο δείθηεξ αοηόξ  δείπκεη ηεκ δοκαηόηεηα ηεξ Γηαηνείαξ κα θαιύρεη ηηξ βναποπνόζεζμεξ 

οπμπνεώζεηξ ηεξ με ζημηπεία ημο θοθιμθμνμύκημξ εκενγεηηθμύ.  

      2.2 Αοιθμξδείκηεπ απξδόζεωπ και 

απξδξηικόηηηαπ 
    

      Οιηθά  Απμηειέζμαηα Γθμεηαιιεύζεςξ -37.238,87 #DIV/0! 

 

-40.191,87 #DIV/0! 

Πςιήζεηξ 0,00 

  

0,00 

   

    Ο ανηζμμδείθηεξ αοηόξ απεηθμκίδεη ηεκ απόδμζε ηεξ εηαηνείαξ πςνίξ ημ ζοκοπμιμγηζμό ηςκ 

εθηάθηςκ θαη ακόνγακςκ απμηειεζμάηςκ. 

      Καζανά απμηειέζμαηα πνήζεςξ (πνμ 

θόνςκ) -37.570,26 -25,74% 

 

-40.191,87 -27,73% 

Ίδηα Κεθάιαηα 145.978,41 

  

144.948,67 

   

    Ο ανηζμμδείθηεξ αοηόξ απεηθμκίδεη ηεκ απμδμηηθόηεηα ηςκ ηδίςκ θεθαιαίςκ ηεξ εηαηνείαξ.  

      Μηθηά  Απμηειέζμαηα Γθμεηαιιεύζεςξ 0,00 #DIV/0! 

 

0,00 #DIV/0! 

Πςιήζεηξ  0,00 

  

0,00 
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    Ο ανηζμμδείθηεξ αοηόξ απεηθμκίδεη ημ πμζμζηηαίμ μέγεζμξ ημο μηθημύ θένδμοξ επί ηςκ πςιήζεςκ 

ηεξ εηαηνείαξ. 

 

3. Δοαζηηοιόηηηεπ ηξμέα έοερμαπ και αμάπηρνηπ 

Δεκ οπάνπμοκ . 

 

4. Υοήζη ςοημαηξξικξμξμικώμ μέζωμ 

Δεκ οπάνπμοκ. 

 

5. Ποξβλεπόμεμη πξοεία ηηπ εηαιοείαπ 
 

Σμ ανκεηηθό μηθμκμμηθό θιίμα πμο επηθναηεί από ημ 2010  ζοκεπίδεηαη . Σμύημ έπεη ζακ 

απμηέιεζμα , ζε ζοκδοαζμό με ημ όηη δεκ οπάνπμοκ βάζημεξ εκδείλεηξ γηα ημ πόηε ζα 

επακέιζεη ε μηθμκμμία ζε ηνμπηά ακάπηολεξ , ε εηαηνεία κα μεκ είκαη ζε ζέζε κα εθηημήζεη 

ημκ πνόκμ έκανλεξ ηεξ παναγςγηθήξ ηεξ δναζηενηόηεηαξ. 

   

6. Καηεςόμεμα ςοεόγοαθα από ηημ εηαιοεία ζε πξζξζηό άμω ηξρ 10% 

Δεκ οπάνπμοκ. 

7.  Διαθέζιμξ ζρμάλλαγμα 

Δεκ οπάνπεη δηαζέζημμ ζοκάιιαγμα ζηεκ εηαηνεία.  

 

8. Ακίμηηα ηηπ Γηαιοείαπ 

Η εηαηνεία  έπεη ζηεκ  θονηόηεηα ηεξ έκα μηθόπεδμ αλίαξ θηήζεξ εονώ 400.000.   

9. Τπξκαηαζηήμαηα  

H εηαηνεία  δεκ  έπεη  Τπμθαηαζηήμαηα.  

 

10. Διαςείοιζη κιμδύμωμ 

 (α) Πηζηςηηθόξ  θίκδοκμξ . Η Γηαηνία δεκ έπεη παναγςγηθή δναζηενηόηεηα ςξ εθ ημύημο δεκ 

οπάνπμοκ εμπμνηθέξ απαηηήζεηξ θαηά ηεκ 31/12/2014.  

(β) Κίκδοκμξ  νεοζηόηεηαξ . Ο θίκδοκμξ νεοζηόηεηαξ δηαηενείηαη ζε παμειά επίπεδα, µέζς 

ηεξ αύλεζεξ ημο μεημπηθμύ θεθαιαίμο από ημοξ μεηόπμοξ , όπμηε θνίκεηαη απαναίηεημ , 
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πνμθεημέκμο ε εηαηνεία κα μπμνεί κα ακηαπμθνίκεηαη ζηηξ οπμπνεώζεηξ ηεξ μη μπμίεξ 

πνμένπμκηαμη θονίςξ από ηα δάκεηα ηεξ .  

(γ) Κίκδοκμξ  ηαµεηαθώκ νμώκ θαη θίκδοκμξ μεηαβμιώκ εύιμγεξ αλίαξ ιόγς μεηαβμιώκ ηςκ  

επηημθίςκ. Η Γηαηνεία δεκ έπεη ζεµακηηθά ημθμθόνα πενημοζηαθά ζημηπεία θαη ζοκεπώξ δεκ 

οπόθεηηαη ζε θίκδοκμ μεηαβμιήξ ηςκ επηημθίςκ. Ο θίκδοκμξ μεηαβμιήξ ηςκ επηημθίςκ 

πνμένπεηαη θονίςξ από ηα δάκεηα ηεξ.   

(δ)  οκαιιαγμαηηθόξ θίκδοκμξ. Η εηαηνεία  δεκ έπεη  ζοκαιιαγέξ ζε λέκα κμμίζμαηα θαη ςξ 

εθ ημύημο δεκ δηαηνέπεη θίκδοκμ από ηοπόκ μεηαβμιή ηςκ ζοκαιιαγμαηηθώκ ηζμηημηώκ . 

 

11.  Απξηελέζμαηα ηηπ ςοήζηπ  

 Η εηαηνεία ζηεκ θιεηόμεκε , όπςξ θαη ζηεκ πνμεγμύμεκε πνήζε δεκ είπε παναγςγηθή 

δναζηενηόηεαηα. 

Σα έλμδα δημίθεζεξ ζηεκ θιεηόμεκε πνήζε ακήιζακ ζημ πμζό εονώ 12.204,49 , έκακηη πμζμύ 

εονώ 12.604,40 ηεκ πνμεγμύμεκε πνήζε. 

Οη πνεςζηηθμί ηόθμη μεηά ηεκ αθαίνεζε ηςκ πηζηςηηθώκ ηόθςκ ακήιζακ ζηεκ θιεηόμεκε 

πνήζε ζε εονώ 25.034,38 , έκακηη πμζμύ εονώ 27.587,47 ηεκ πνμεγμύμεκε πνήζε. 

Σέιμξ ηα έθηαθηα απμηειέζμαηα (έλμδα) ζηεκ θιεηόμεκε πνήζε ακήιζακ ζε εονώ 331,39. 

Σα παναπάκς  δηαμόνθςζακ ηα απμηειέζμαηα (δεμίεξ)  ηεξ πνήζεςξ ζημ πμζό  Γονώ 

37.570,26 έκακηη δεμηώκ πμζμύ εονώ 40.191,87 ηεξ πνμεγμύμεκεξ πνήζεξ . 

 

12. Διάθεζη ηωμ απξηελεζμάηωμ  

  Σα πνμθύρακηα απμηειέζμαηα (δεμίεξ) πμζμύ εονώ 37.570,26  μεηά ηεκ αθαίνεζε 

ημο οπμιμίπμο δεμηώκ πνμεγμύμεκςκ πνήζεςκ πμζμύ εονώ 190.451,33 δηαμόνθςζακ ημ 

οπόιμηπμ δεμηώκ εηξ κέμ ζημ πμζό εονώ 228.021,59 

   

13. ημαμηικά γεγξμόηα  

Καηά ημ πνμκηθό δηάζηεμα πμο πανήιζε από ηεκ εμενμμεκία ιήλεςξ ηεξ πνήζεςξ 

μέπνη ηεκ οπμβμιή ηεξ πανμύζαξ  δεκ ζοκέβεζακ  ζεμακηηθά γεγμκόηα θαη ε  όιε πμνεία ηςκ  

ενγαζηώκ  ηεξ εηαηνείαξ βαίκεη μμαιά. 
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Κύνημη μέημπμη, είμαζηε ζηε δηάζεζή ζαξ γηα θάζε πεναηηένς δηεοθνίκηζε 

Ωνςπόξ  , 30 MAIOY   2015 

ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

Αθνηβέξ ακηίγναθμ από ηα Πναθηηθά ημο Δημηθεηηθό ομβμοιίμο 

 

Η ΠΡΟΓΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. 

 

 

 

 

ΑΝΑΣΑΙΑ ΠΑΝΗ 


