ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
του ∆.Σ. της εταιρείας ΝΤΙ-ΕΜ-ΕΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ
Για την διαχείριση χρήσεως(1/1/2014- 31/12/2014)
Προς
της Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύµφωνα µε το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτό ισχύει, υποβάλουµε συνηµµένως
στη Συνέλευσή σας τις οικονοµικές καταστάσεις της οικονοµικής χρήσης που έληξε στις 31/12/2014 µε
τις παρατηρήσεις µας πάνω σε αυτές και παρακαλούµε να τις εγκρίνετε.

α. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας
Ο συνολικός κύκλος εργασιών της κλειόµενης χρήσεως ανήλθε σε ευρώ 2.145.032,15€ εκ των οποίων
2.478,14€ ευρώ αφορούν έσοδα από παροχή υπηρεσιών. Ο κύκλος εργασιών θεωρείται ικανοποιητικός.

β. Οικονοµική θέση της εταιρείας
Η οικονοµική θέση της Εταιρείας ανταποκρίνεται στην εµφανιζόµενη εικόνα του Ισολογισµού της κλειόµενης
χρήσης, και αφού ληφθούν υπ΄όψη οι συνθήκες της αγοράς θεωρείται µη ικανοποιητική.

γ. Μέτρα που λήφθηκαν από το ∆.Σ.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας λαµβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα µέτρα και αποφάσεις που
αποσκοπούν στην αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρίας ,µε την ίδρυση υποκαταστηµάτων την
συµπίεση του κόστους αγοράς και τον εξορθολογισµό των δαπανών.

δ. Ανάλυση αποτελεσµάτων χρήσης
Τα µικτά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε ευρώ 627.723,65€ ήτοι ποσοστό 29,27% επί του κύκλου
εργασιών και ποσοστό 41,15% επί κόστους πωλήσεων. Μετά όµως την προσθήκη των λοιπών εσόδων
εκµετάλλευσης την αφαίρεση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας, διαθέσεως και χρεωστικών τόκων, την
προσθήκη των έκτακτων και ανόργανων εσόδων και κερδών και την αφαίρεση των έκτακτων και ανόργανων
εξόδων και ζηµιών, δηµιουργήθηκε ζηµία ύψους -125860.25€ ήτοι ποσοστό -5,87% επί του κύκλου
εργασιών.

ζ. Ακολουθούµενες βασικές λογιστικές αρχές
Για την κατάρτιση τιου Ισολογισµού της παρούσας χρήσης όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασµό
αποτελεσµάτων χρήσης, εφαρµόστηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές :

ζ1. Αποτίµηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιµηθεί στην αξία κτήσης αυτών (ιστορικό
κόστος), και οι αποσβέσεις των υπολογίστηκαν βάσει των ισχυουσών διατάξεων.
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ζ2. Κόστος Πωληθέντων
Το κόστος των πωληθέντων υπολογίσθηκε σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και περιλαµβάνει το
κόστος των εµπορευσίµων αγαθών όπως και όλες τις σχετικές δαπάνες. Επίσης περιλαµβάνει το
µέρος των αποσβέσεων των παραγωγικών παγίων στοιχείων που αναλογούν και υπολογίσθηκαν
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

ζ3. Aνάλυση των αποτελεσµάτων, λειτουργικών εξόδων
Τα στοιχεία που ακολουθούν είναι διαφωτιστικά της πορείας των εργασιών της εταιρείας για την
κλειόµενη χρήση.

Η διαµόρφωσης των αποτελεσµάτων χρήσης έχει ως εξής:
 Κύκλος εργασιών ( Πωλήσεις )

2.145.032,15

 Mείον κόστος πωλήσεων

1.519.709,99

 Μικτά αποτελέσµατα εκµ/σεως

625.322,16

 Πλέον : Άλλά έσοδα εκµ/σεως

2.478,14

 Σύνολο

627.800,30

Μείον
1. Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας

312366.45

2. Έξοδα Λειτ. Ερευνών – Αναπτύξεως
3. Έξοδα Λειτουργίας ∆ιαθέσεως

0,00
318676,88

Μερικά αποτελέσµατα εκµ/σεως

-3243,03

Πλέον ( ή µείον )
1. Έσοδα συµµετοχών

0,00

2. Έσοδα χρεογράφων

0,00

3. Κέρδη πωλήσεως συµµετοχών & χρ/φων

0,00

4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έξοδα

10,73

Μείον
1. ∆ιαφορές αποτίµησης

0,00

2. Έξοδα & Ζηµίες αυµµετοχών & χρ/φων

0,00

3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα εκµ/σεως

122959,55
-126191,85

Πλέον ( ή Μείον ) Έκτακτα αποτελέσµατα
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα

367,30

2. Έκτακτα κέρδη

0,00

3. Έσοδα προηγούµενων χρήσεων

0,00

4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων

0,00

Μείον
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1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα

35,70

2. Έκτακτα ζηµίες

0,00

3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων

0,00

4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

0,00

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα

-125860,25

Μείον αποσβέσεις
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

-125860.25

Για τα υπόλοιπα κονδύλια του Ισολογισµού παρέχονται πληροφορίες και επεξηγήσεις στο
προσάρτηµα.

Κατόπιν όλων αυτών κ.κ. Μέτοχοι και µε τη διαπίστωση ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατέβαλε και θα
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συνεπή και επωφελή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων,
σας παρακαλούµε όπως :
1. Εγκρίνεται τον Ισολογισµό και τα αποτελέσµατα της χρήσης 31/12/2014
2. Να απαλλάξετε εµάς, τους ελεγκτές, και τον διευθυντή λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως
για τα πεπραγµένα της χρήσης 31/12/2014
3. Να εγκρίνετε τις αµοιβές των µελών του ∆.Σ. για την χρήση 31/12/2014
4. Να διορίσετε δύο τακτικούς και δύο αναπληρωτές ελεγκτές για την 31/12/2014

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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