ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΔΩ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΣΗ « ΙΑΑΚΙΓΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΞΤΛΔΙΑ»
ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 31εο ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2017
Μ.Α.Δ. 64343/51/Β/07/15
ΑΡ.ΓΔΜΗ : 51432119000
Κύξηνη Μέηνρνη ,
ύκθσλα κε ην άξζξν 43α παξάγξαθνο 3 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, όπσο
απηό αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 25 ηνπ Π.Γ. 409/86, ππνβάιινπκε
ζπλεκκέλσο ζηε Γεληθή πλέιεπζή ζαο ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο
Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 01/01/16 έσο 31/12/2016 κε ηηο παξαηεξήζεηο καο
πάλσ ζ’ απηέο θαη παξαθαινύκε λα ηηο εγθξίλεηε.
Δμέιημε ηωλ εξγαζηώλ ηεο Δηαηξείαο:

1.

Ο θύθινο ησλ εξγαζηώλ ηεο θιεηόκελεο ρξήζεσο αλήιζε ζε
5.588.753,45 επξώ θαη ηα θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ ζε 309.878,13 επξώ
έλαληη 3.490.262,64 επξώ θαη 23.013,11 επξώ αληίζηνηρα ηεο πεξζηλήο
ρξήζεο. Σα έμνδα δηαζέζεσο αλήιζαλ ζε 1.060.388,79 έλαληη 808.345,09 θαη
νη ρξεσζηηθνί ηόθνη 23.730,29 έλαληη 10.254,71.
Η αύμεζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ νθείιεηαη ζην όηη ηειηθά εθηειέζηεθε ε
παξαγγειία ηεο ΓΔΓΓΗΔ ζπλνιηθνύ ύςνπο 2.092.000,00 κε ΦΠΑ .
Οηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο:

2.

Η πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο είλαη ηδηαίηεξα
ηθαλνπνηεηηθή θαη πξέπεη λα ζεσξείηαη όηη αληαπνθξίλεηαη ζηελ εκθαληδόκελε
εηθόλα ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο θιεηόκελεο ρξήζεσο κε ηελ επηθύιαμε κόλν ηεο
επηζθάιεηαο νξηζκέλσλ απαηηήζεσλ θαηά πειαηώλ έλαληη ησλ νπνίσλ δελ
έγηλε θακία πξόβιεςε.
Πξνβιεπόκελε πνξεία ηεο Δηαηξείαο:

3.

Όπσο πξνθύπηεη από ηελ κέρξη ηώξα πνξεία ησλ εξγαζηώλ ηεο
εηαηξείαο

ε ηξέρνπζα ρξήζε ζα είλαη πεξηζζόηεξν θεξδνθόξα από ηελ

πεξζηλή. Ο θύθινο εξγαζηώλ κέρξη 30/06/2017 έθηαζε ην ύςνο πεξίπνπ
2.347.000,00
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4.

Αθίλεηα ηεο Δηαηξείαο:

Α.Οηθόπεδα : ην 2016 ε εηαηξεία απέθηεζε δπν ηδηόθηεηα αγξνηεκάρηα γηα
ηελ ζηέγαζε ηεο.
α) Έλα αγξνηεκάρην 7990 ηκ κε θηίζκα 114,44 ηκ ζην αγξόθηεκα Φηειηάο ηεο
θνηλόηεηαο Καιακπαθηνπ Θέζε 164 ζπλνιηθνύ θόζηνπο 24.135,76
β) Έλα αγξνηεκάρην 7490 ηκ ζηελ ζην αγξόθηεκα Φηειηάο ηεο θνηλόηεηαο
Καιακπαθηνπ Θέζε 165 ζπλνιηθνύ θόζηνπο 7.355,80
Β.Κηίζκαηα : ην 2016 ε εηαηξεία κε ηελ 137 / 15.11.2016 νηθνδνκηθή άδεηα
μεθίλεζε ηελ θαηαζθεπή ηδηόθηεησλ εγθαηαζηάζεσλ. πλνιηθό θόζηνο
εξγαζηώλ πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζην 2016 49.747,49

5.

Γξαζηεξηόηεηεο ζηνλ ηνκέα εξεπλώλ θαη αλάπηπμεο

Σν ζέκα απηό ην ρεηξίδνληαη νη κέηνρνη ηεο εηαηξείαο Ιζααθηδεο Μηραει θαη
Ιζααθηδεο Υαξαιακπνο.
6.

Πηζηωηηθόο θίλδπλνο

Λόγσ ηεο κηθξήο δηαζπνξάο ηνπ πειαηνινγίνπ ε εηαηξεία έρεη ζεκαληηθή
ζπγθέληξσζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ. Δπεηδή όκσο ν ζεκαληηθόηεξνο πειάηεο
ηεο εηαηξείαο είλαη εηαηξεία Γεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο, ν θίλδπλνο έγθεηηαη
πεξηζζόηεξν ζηελ θαζπζηέξεζε είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ.
7. Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
Ο θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο ζπλίζηαηαη ζηνλ θίλδπλν αδπλακίαο απνπιεξσκήο
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ θαηά ηελ ιήμε ηνπο. Η εηαηξεία
δηαζέηεη ην απαξαίηεην θεθάιαην θίλεζεο ώζηε λα απνθύγεη αληίζηνηρν
θίλδπλν.
8.
Ο

θίλδπλνο

Κίλδπλνο επηηνθίωλ
επηηνθίσλ

πξνθύπηεη

θπξίσο

από

καθξνπξόζεζκν

θαη

βξαρππξόζεζκν ηξαπεδηθό δαλεηζκό ζε € κε θπκαηλόκελν επηηόθην. Μηα
αύμεζε ησλ επηηνθίσλ θαηά 10% ζα είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ησλ
ρξεσζηηθώλ ηόθσλ θαηά € 2.300,00 πεξίπνπ.

6.

Τπνθαηαζηήκαηα ηεο εηαηξείαο

Γελ ππάξρνπλ ππνθαηαζηήκαηα.
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7.

εκαληηθέο δεκίεο ηεο Δηαηξείαο:

Γελ ππάξρνπλ δεκίεο ηεο θιεηόκελεο ρξήζεσο από έθηαθηα ή
εμαηξεηηθά γεγνλόηα.
8. Βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο
Οι βαςικοί χρηματοοικονομικοί δείκτεσ τησ εταιρείασ για τισ χρήςεισ 2016 και 2015 ζχουν
ωσ εξήσ

Αξηζκνδείθηεο νηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο
31/12/2016
Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό

3.714.791,92

Σύλνιν ελεξγεηηθνύ

4.125.041,83

Πάγην ελεξγεηηθό
Σύλνιν ελεξγεηηθνύ

406.665,91

31/12/2015
90,10%

2.408.881,41

69,53%

3.464.361,44
9,85%

4.125.041,83

348.622,12

10,06%

3.464.361,44

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

2.574.980,40

Σύλνιν ππνρξεώζεσλ

1.550.061,43

166,12%

2.410.470,39

228,82%

1.053.436,99

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

1.550.061,43

Σύλνιν παζεηηθνύ

4.125.041,83

Ίδηα θεθάιαηα

2.574.980,40

Σύλνιν παζεηηθνύ

4.125.041,83

37,58%

1.053.436,99

30,41%

3.464.361,44

62,42%

2.410.470,39

69,58%

3.464.361,44

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

2.574.980,40

628,28%

406.665,91

2.410.470,39

691,43%

348.622,12

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

3.714.791,92

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

1.549.404,36

240,76%

2.408.881,41

228,67%

1.053.436,99

Ο δείθηεο απηόο δείρλεη ηελ δπλαηόηεηα ηεο Εηαηξείαο λα θαιύςεη ηηο βξαρππξόζεζκεο
ππνρξεώζεηο ηεο κε ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ.
Κεθάιαην θηλήζεσο

2.165.387,56

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό

3.714.791,92

58,29%

1.355.444,42

56,26%

2.408.881,41

Ο αξηζκνδείθηεο απηόο απεηθνλίδεη ζε πνζνζηό ην ηκήκα ηνπ Κπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ ην
νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη από ην πιεόλαζκα ησλ δηαξθώλ θεθαιαίσλ (Ιδίσλ Κεθαιαίσλ θαη
Μαθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ).
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Αξηζκνδείθηεο απνδόζεσο θαη απνδνηηθόηεηαο
31/12/2016
Καζαξά απνηειέζκαηα
εθκεηαιιεύζεσο
Πσιήζεηο απνζεκάησλ & ππεξεζηώλ

214.510,01

31/12/2015
3,83%

5.588.753,45

17.192,84

0,49%

3.490.262,64

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

309.878,13

5,53%

5.598.202,32

23.013,11

0,65%

3.522.985,97

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

309.878,13

12,03%

2.574.980,40

23.013,11

0,95%

2.410.470,39

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

1.507.739,65

Πσιήζεηο απνζεκάησλ & ππεξεζηώλ

5.588.753,45

26,98%

944.076,70

27,05%

3.490.262,64

Ο αξηζκνδείθηεο απηόο απεηθνλίδεη ην πνζνζηηαίν κέγεζνο ηνπ κηθηνύ θέξδνπο επί ησλ πσιήζεσλ ηεο
εηαηξείαο.

8.

Άιια ζεκαληηθά γεγνλόηα:

Από ηε ιήμε ηεο θιεηόκελεο ρξήζεσο 2016 κέρξη ηελ εκέξα ζπληάμεσο
ηεο παξνύζαο εθζέζεσο δελ ζπλέβεζαλ άιια ζεκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζα
έπξεπε λα αλαθεξζνύλ εδώ.
9. Πξόηαζε δηάζεζεο θεξδώλ:
Καθαρά κζρδη χρήςεωσ
Τπόλοιπο κερδών προηγ.χρήςεων
Κζρδη προσ διάθεςη
Πρόταςη Διάθεςησ
Σακτικό Αποθεματικό
Μερίςματα πληρωτζα
Υπόλοιπο κερδών εισ νζο
Σύνολο

214.510,01
174.790,49
389.300,50
11.000,00
0
378.300,50
389.300,50
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Αθόκα ν Πξόεδξνο αλαγηγλώζθεη:
α) Σν Οηθνλνκηθό Πξνζάξηεκα ηνπ Κ.Ν. 2190 όπσο θαηαξηίζηεθε από
ην Λνγηζηήξην θαη ππνγξάθηεθε από ηνλ Οξθσηό Διεγθηή .
β) Σελ Έθζεζε ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή ηεο Δηαηξείαο.
ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Καλαμπάκι Δράμασ , 30 Ιουνίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.

ΜΕΛΟ ΣΟΤ Δ..

ΙΑΑΚΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ

ΙΑΑΚΙΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

Βεβαιώνεται ότι η ανωτζρω ζκθεςη του Διοικητικοφ υμβουλίου που αποτελείται από (5)
πζντε ςελίδεσ, είναι αυτή που αναφζρεται ςτο Πιςτοποιητικό Ελζγχου που χορήγηςα με
ημερομηνία 4/7/2017.
Αζήλα,4 Ινπιίνπ 2017
Ο Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο

ΣΔΡΓΙΟ Β. ΠΑΠΠΑ
Α.Μ. .ΟΔ.Λ 16701
πλεξγαδόκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε.
κέινο ηεο Crowe Horwath International
Φσθ. Νέγξε 3, 11257 Αζήλα
Αξ Μ ΟΔΛ 125
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