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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
∆. ΒΥΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 
 

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 
 

Κύριοι Μέτοχοι,  

υποβάλλουµε συνηµµένα στη γενική συνέλευσή σας τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας για τη 

χρήση 01/01/2015 - 31/12/2015 καθώς επίσης και την έκθεση πεπραγµένων της χρήσης και 

παρακαλούµε όπως τις εγκρίνετε. 

 

1. Οικονοµική Κατάσταση της εταιρείας 

Τα κυριότερα σηµεία της δραστηριότητας της παρούσας χρήσης είναι τα εξής: 

1.1 Ο κύκλος εργασιών έφθασε το ποσό των 1.274.043,71 έναντι 1.356.335,42 ευρώ της 

προηγούµενης χρήσης.  

 

1.2 Το σύνολο της αξίας των παγίων στοιχείων µετά την αφαίρεση των αποσβέσεων έφθασε στο 

ποσό των 373.333,23 € έναντι 398.771,22 ευρώ της προηγούµενης χρήσης.  

 

1.3 Το καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 78.000,00 ευρώ. 

  

 

1.4 Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού έφθασε το ποσό των 211.974,21 ευρώ. 

 

  ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ         

  α. Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης 31/12/2015   31/12/2014   

            

1. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 211.974,21 36,12% 229.144,66 36,08% 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 586.807,44   635.122,86   

            

2. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 373.333,23 63,62% 400.271,22 63,02% 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 586.807,44   635.122,86   

            

3. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 239.729,91 93,50% 176.343,01 49,02% 

  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 256.391,19   359.757,95   

            

4. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 239.729,91 40,85% 176.343,01 27,77% 

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 586.807,44   635.122,86   

            

5. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 256.391,19 43,69% 359.757,95 56,64% 

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 586.807,44   635.122,86   

            

6. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 239.729,91 64,21% 176.343,01 44,06% 

  ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 373.333,23   400.271,22   
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7. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 211.974,21 82,68% 229.144,66 63,69% 

  ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 256.391,19   359.757,95   

            

8. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ -44.416,98 -20,95% -138.948,85 -60,64% 

  ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 211.974,21   229.144,66   

            

9. 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 91.411,50 7,17% 143.592,06 10,59% 

  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.274.043,71   1.356.335,42   

            

10. 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ 

φόρων 91.931,99 38,35% -120.978,05 -68,60% 

  Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 239.729,91   176.343,01   

            

11. ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 537.577,69 42,19% 561.889,83 41,43% 

  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.274.043,71   1.356.335,42   

          

 

Επεξηγήσεις σχετικά µε τους χρησιµοποιούµενους αριθµοδείκτες: 

 

1. Ο λόγος του κυκλοφορούντος ενεργητικού προς το σύνολο του ενεργητικού µας δείχνει το ποσοστό 

χρησιµοποίησης των αποθεµάτων (εµπορευµάτων, προϊόντων ετοίµων και ηµιτελών καθώς και 

των α’ & β’ υλών) απαιτήσεων (από πελάτες και από διάφορους χρεώστες) και διαθεσίµων (ταµείο 

και λογ. όψεως) της εταιρείας. 

2. Το ποσοστό αξίας των παγίων (κτιρίων, µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων, επίπλων και λοιπού 

εξοπλισµού) και λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων ως προς το σύνολο του ενεργητικού, 

δείχνει το µέγεθος της περιουσίας της εταιρείας που έχει παγιοποιηθεί. 

3. Ο τρίτος δείκτης, ο οποίος µας δείχνει την δυνατότητα της εταιρείας να αντεπεξέλθει 

χρησιµοποιώντας δικά της κεφάλαια -χωρίς δανεισµό- στις υποχρεώσεις της. 

4. Σχετικός µε τον προηγούµενο δείκτη είναι κι αυτός, ο οποίος µας δείχνει το ποσοστό των 

υποχρεώσεων της εταιρείας προς τους µετόχους της σε σχέση µε το σύνολο του παθητικού της. 

Το µεγαλύτερο ποσοστό σηµαίνει ότι η εταιρεία χρησιµοποιεί δικά της κεφάλαια και 

αυτοχρηµατοδοτείται σε µεγαλύτερο βαθµό. 

5. Αυτός ο δείκτης δείχνει τις υποχρεώσεις της εταιρείας σε τρίτους (προµηθευτές, τράπεζες, 

φόρους, ασφαλιστικούς οργανισµούς και διάφορους άλλους πιστωτές) σε σχέση µε το σύνολο του 

παθητικού της. 

Είναι βελτιωµένο το µέγεθος αυτό, αφού µικραίνει το ποσοστό των υποχρεώσεων σε τρίτους. 

6. ∆είκτης της παγιοποίησης των ιδίων κεφαλαίων – Το ποσοστό 44% δείχνει ότι περίπου το 1/2 

των κεφαλαίων της εταιρείας έχει µετατραπεί σε πάγιο ενεργητικό (κτιρίων, µηχανηµάτων, 

µεταφορικών µέσων, επίπλων και λοιπού εξοπλισµού) ένα ποσοστό που για τις δραστηριότητες της 

εταιρείας είναι λογικό. 
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7. Το 63% των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (προµηθευτές, τράπεζες, φόροι, ασφαλιστικοί 

οργανισµοί) της εταιρείας αποτελούν το κυκλοφορούν ενεργητικό (αποθέµατα εµπορευµάτων, 

προϊόντων ετοίµων και ηµιτελών καθώς και των α’ & β’ υλών, απαιτήσεις από πελάτες και από 

διάφορους χρεώστες και διαθεσίµων ταµείου και λογ. όψεως) της εταιρείας. 

8. Το κεφάλαιο κίνησης είναι αρνητικό (δηλ. σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού - 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις) τµήµα των ακινητοποιήσεων χρηµατοδοτείται από βραχυπρόθεσµα 

κεφάλαια. 

Το άµεσα διαθέσιµο κεφάλαιο της εταιρείας δεν αρκεί για να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις της. 

9. Σε  µεγαλύτερο επίπεδο από  πέρυσι κινούνται τα καθαρά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης σε 

σχέση µε τον κύκλο εργασιών της εταιρείας. 

10. Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων για την χρήση 2014 είναι 69% ως προς τα καθαρά 

αποτελέσµατα χρήσης προ φόρων. 

11. Βελτιωµένα  τα αποτελέσµατα που προέρχονται από την εκµετάλλευση (κύκλος εργασιών – 

κόστος πωλήσεων) 

 

2. Παρουσίαση αποτελεσµάτων χρήσης 

 

Ο κύκλος εργασιών της χρήσης παρουσίασε µια µικρή µείωση, ωστόσο ο εξορθολογισµός των 

δαπανών και η βελτίωση του διαχειριστικού κόστους βοήθησαν ώστε το αποτέλεσµα της χρήσης να 

έιναι κερδοφόρο κατά 92 χιλ € πρό φόρων. Μετά το φόρο ανήλθαν στο ποσό των 63 χιλ. € το οποίο 

προτείνεται να βελτιώσει τη καθαρή θέση της επιχείρησης. 

Η πραγµατική οικονοµική κατάσταση της εταιρείας πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην 

εµφανιζόµενη εικόνα του Ισολογισµού της χρήσης 1/1/2015 έως 31/12/2015. 

 

3. Προοπτικές για το µέλλον  

 

Η εταιρεία είναι αισιόδοξη για τη μελλοντική της πορεία. Οι προσπάθειες για βελτίωση των 

υπηρεσιών της και για επίτευξη χαμηλών εξόδων θα πρέπει να είναι συνεχείς προκειμένου να 

οδηγήσουν σε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.  

Στην κλειόμενη χρήση η Εταιρεία εντόπισε ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

της Εταιρείας ανέρχεται σε € 256.391,19, έναντι βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων ποσού € 211.974,21.  

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η Διοίκηση της εταιρείας  έχει εκπονήσει πρόγραμμα 

και έχει προβεί σε ενέργειες όπως η καλύτερη οργάνωση των προμηθειών, η περικοπή δαπανών και 

η επέκταση σε νέες δραστηριότητες (Φεστιβάλ Μπύρας Βύρωνα κ.τ.λ.). για την επίλυση των 

προβλημάτων ρευστότητας και την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.  

 Ύστερα από τις προαναφερόμενες ενέργειες η Διοίκηση εκτιμά ότι θα εξασφαλίσει κεφάλαια 

κίνησης, ώστε να εξυπηρετηθούν οι λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας, στο άμεσο μέλλον, όπως 

επιτυχημένα κατάφερε στη χρήση του 2015 να μειώσει τη διαφορά βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά 100.000,00€. Κατά συνέπεια οι παρούσες χρηματοοικονομικές 
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καταστάσεις έχουν καταρτιστεί στη βάση της δυνατότητας ομαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων 

της Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές, οι οποίες θα ήταν αποτέλεσμα της 

αδυναμίας ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και σχετίζονται με την ανάκτηση και 

την ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, με τα ποσά και την ταξινόμηση των 

υποχρεώσεων και με τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις.  

4. Κατεχόµενα από την εταιρεία χρεόγραφα  

Η εταιρεία κατά την χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015 δεν είχε στην κατοχή της χρεόγραφα. 

 

5. Ακίνητα της εταιρείας 

Εντός της χρήσης δεν αποκτήθηκαν ακίνητα.  

 

6. Άλλα σηµαντικά γεγονότα 

Από τη λήξη της κλειόµενης χρήσεως 31/12/2015 µέχρι την ηµέρα της σύνταξης της παρούσας έκθεσης 

δεν συνέβησαν άλλα σηµαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν στην παρούσα έκθεση και η 

όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει οµαλά. 

 

 

Βύρωνας, 27 Ιουνίου 2016 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ     ΓΙΑ ΤΗΝ      ‘’ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.’’                                         

0 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

   

ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ          ΛΙΑΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα έκθεση που αποτελείται από τέσσερεις (4) σελίδες είναι αυτή που 

αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου µε ηµεροµηνία 29 Ιουνίου 2016 και αναφέρεται στις οικονοµικές 

καταστάσεις της 31/12/15 της «∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 

Α.Ε. ΟΤΑ» 

Αθήνα, 29.06.2016 

Η  ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ Χ. ΣΚΟΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 14671 

Σ.Ο.Λ.  α.ε.ο.ε 


