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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

 ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01 Ιανουαρίου   2015   -   31  Δεκεμβρίου  2015

Κύριοι Εταίροι ,

Έχουμε  την  τιμή  να  θέσουμε  υπόψη  σας  για  έγκριση  τις  οικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις
παρακάτω επεξηγήσεις.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Στη  χρήση που πέρασε ο κύκλος  εργασιών ανήλθε στο ποσό των 982.315,08€,
έναντι  της  προηγούμενης  χρήσης  που  ήταν  €465.528,42,  υπήρξε  συνεπώς  αύξηση  των
εσόδων  κατά  €516.786,66  ποσοστό  111%  περίπου.  Το  κόστος  εργασιών  €706.955,20
,ποσοστό  71.97%  του  κύκλου  εργασιών  ,είχε  σαν  συνέπεια  τα  μικτά  αποτελέσματα
€275.359,88 να διαμορφωθούν στο 28,03% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών. Η διαφορά σε
σχέση με την προηγούμενη χρονιά όπου το κόστος εργασιών ήταν €377.680,36 ήτοι ποσοστό
81.13% του κύκλου εργασιών και τα μικτά αποτελέσματα  €87.848,06 ποσοστό 18,87% ως
προς το κύκλο εργασιών, οφείλεται στο γεγονός ότι η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει το μικτό
της κέρδος και να παραμείνει ενεργός στην αγορά η οποία ως γνωστόν διέρχεται σημαντική
κρίση. Είναι σε όλους γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός κλάδος
σήμερα στην Ελλάδα. 

Τα συνολικά οργανικά έξοδα της χρήσης αυξήθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη
χρήση  από  €483.386,09  σε  €834.782,09  και  ακολουθούν τη  σχετική  αύξηση  του  κύκλου
εργασιών.Tα κέρδη εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε ποσό €149.910,47 έναντι των ζημιών
ποσού  €17.584,45  της  προηγούμενης  χρήσης  2014.   Η  Διοίκηση  της  εταιρείας
αφουγκραζόμενη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς προέβη σε ενέργειες μείωσης των
διοικητικών  εξόδων  της,  έτσι  ώστε  να  απορροφήσει  μέρος  της  μείωσης  των  μικτών
αποτελεσμάτων και να ελαχιστοποιήσει την επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις. 

Όσον αφορά τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2008 αναφέρουμε τα εξής:     

Ο  υπεύθυνος  Διαχείρισης  Ποιότητας,  παρουσίασε  στο  Συμβούλιο  τα  αποτελέσματα  του
ελέγχου που πραγματοποίησε σχετικά με τα συμπεράσματα αποτελεσματικότητας επάρκειας
και αποδοτικότητας του συστήματος διαχείρισης ποιότητας (Σ.Δ.Π.), σε όλα τα επίπεδα της
εταιρείας.

Τα συμπεράσματα του ελέγχου του συνοψίζονται ως ακολούθως:

 Οι Διαδικασίες Διαχείριση Ποιότητας,  όπως έχουν τεκμηριωθεί,
καλύπτουν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2008.

 Η  λειτουργία  του  συστήματος  θεωρείται  ότι  έχει  ωριμάσει  σε
αρκετό  βαθμό,  καθώς  επίσης  η  αποτελεσματικότητα  και  η  αποδοτικότητά  του  είναι
ικανοποιητική.

 Τα  αποτελέσματα  της  εσωτερικής  επιθεώρησης  είναι
ικανοποιητικά.  Όσον  αφορά  το  χρόνο  επικοινωνίας  με  τον  πελάτη  μετά  την  πρώτη
επικοινωνία,  υπάρχουν  περιθώρια  βελτίωσης  και  ίσως  θα  έπρεπε  οι  μηχανικοί  να
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ενημερώνονται  τηλεφωνικά και  να  ανταποκρίνονται  άμεσα.  Επίσης,  για  να διασφαλιστεί  η
έγκαιρη αποπεράτωση των έργων θα πρέπει τα υλικά που παραδίδονται στα εργοτάξια να
ελέγχονται από τον μηχανικό ή έστω τον εργοδηγό, ως προς την ποσότητα και την ποιότητά
τους.

        Ο υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας συνεχίζει  τον έλεγχό των Διαδικασιών, δεδομένου 
ότι οι απαιτήσεις της αγοράς και οι λειτουργίες της εταιρείας θα εξακολουθούν να αλλάζουν και
επομένως η απαίτηση για συνεχή προσαρμογή των ΔΔΠ θα υπάρχει πάντοτε.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας 

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2015 κρίνεται  ικανοποιητική,
σύμφωνα με τους αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης που ακολουθούν.

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2015 ανέρχονται σε ποσό € 351.582,66, ενώ την
31/12/2014 ήταν 219.557,68.  

Οι  βασικοί  χρηματοοικονομικοί  δείκτες  της  εταιρείας  για  τη  χρήση  01/01/2015-
31/12/2015 σε σχέση με την προηγούμενη 01/01/2014-31/12/2014 έχουν ως εξής:
Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

31/12/2015 31/12/2014

Κυκλοφορούν ενεργητικό  556.144,03 94,72% 315.694,08 92,66%
Σύνολο ενεργητικού 587.121,74 340.683,34

Πάγιο ενεργητικό  28.748,70 4.9% 22.373,04 6,57%
Σύνολο ενεργητικού 587.121,74 340.683,34

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο 
ενεργητικό. 

Ίδια κεφάλαια  351.582,66 155,45% 219.557,68 181,42%
Σύνολο υποχρεώσεων 226.174,84 121.020,31

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει τη οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας. Η εταιρεία διαθέτει οικονομική αυτάρκεια.

Σύνολο υποχρεώσεων  226.174,84 38,52% 121.020,31 35,52%
Σύνολο παθητικού 587.121,74 340.683,34

Ίδια κεφάλαια  351.582,66 59,88% 219.557,68 64,45%
Σύνολο παθητικού 587121,74 340.683,34

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας. Δεν υπάρχει τέτοια σχέση. 

Ίδια κεφάλαια  351.582,66 1222,95% 219.557,68 981,35%
Πάγιο ενεργητικό 28.748,70 22.373,04

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδότησης των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από  τα ίδια κεφάλαια. Το
σύνολο του πάγιου ενεργητικού υπέρ καλύπτεται από τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας.
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Κυκλοφορούν ενεργητικό  556.144,03 245,89% 315.694,08 260,86%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 226.174,84 121.020,31

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με 
στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Η ρευστότητα της εταιρείας δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα  
την κλειόμενη χρήση 2015.

31/12/2015 31/12/2014

Κεφάλαιο κινήσεως  329.969,19 53,33% 194.673,77 61,66%
Κυκλοφορούν ενεργητικό 556.144,03 315.694,08

Αριθμοδείκτες  αποδόσεως και αποδοτικότητας

Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως  149.910,47 15,26% -17.584,45 -3,78%
Παροχή υπηρεσιών 982.315,08 465.528,42

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των έκτακτων
και ανόργανων αποτελεσμάτων. 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 151.376,95 15,37% -8.864,20 -1,9%
Σύνολο οργανικών εσόδων 984.692,56 465.801,64

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 151.376,95 43,06% -8.864,20 -4,04%
Ίδια κεφάλαια 351.582,66 219.557,68

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. Η αποδοτικότητα των 
ιδίων κεφαλαίων ευρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα. 

Μικτά αποτελέσματα  275.359,88 28,03% 87.848,06 18,87%
Παροχή υπηρεσιών 982.315,08 465.528,42

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της 
εταιρείας. Σε σχέση με την προηγούμενη χρήση παρατηρούμε βελτίωση αφού επήλθε αύξηση περίπου 
10%.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας,υλοποιήσεις στόχων και κίνδυνοι

3.1. Όσον αφορά τα έσοδα,  βασικός  στόχος συνεχίζει και εφέτος να είναι η αύξηση των
συναπτόμενων συμβάσεων έργου, με απώτερο στόχο την αύξηση των οργανικών
εσόδων  και  βελτίωση των αποτελεσμάτων. Επίσης βασικός στόχος  είναι και η
έγκαιρη  αποπληρωμή  των  εκτελεσμένων  έργων  και  ειδικότερα η  μείωση
κατά  30%  του  υπολοίπου  των  πελατών,  για  να  βελτιωθεί  η  τρέχουσα
ρευστότητα της εταιρείας. Όσον αφορά το προαναφερθέν σε προηγούμενη
παράγραφο σύστημα διαχείρισης ποιότητας,  θα πρέπει  να διατηρηθεί  στο
ίδιο επίπεδο και να διατηρηθούν οι ήδη δοθείσες σαφείς οδηγίες ως προς τις
διαδικασίες για όλο το προσωπικό.
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3.2. Τα  έξοδα  της  εταιρείας  να  περιοριστούν  σε  ποσοστό  10%  σε  σχέση  με  την
προηγούμενη χρήση  και

3.3. Το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών,  να  συνεχίσει  να  είναι  υψηλό,  στόχος  ο
οποίος  επετεύχθη  την  κλειόμενη  χρήση,  όπως  φαίνεται  και  από  τις
επαναλαμβανόμενες  εντολές  έργων  από  τους  ίδιους  πελάτες.  Επίσης  θα
παροτρύνουμε τους πελάτες μας να συμπληρώνουν την ειδική φόρμα ικανοποίησης
πελατών , που τους στέλνουμε με την περάτωση του έργου, ώστε να υπάρχει πιο
σαφής εικόνα .

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

     Η εταιρεία παρακολουθεί τις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο
της και  απορροφά τις νέες τεχνολογίες.  Δεν υπάρχει  συγκεκριμένο τμήμα το οποίο να
ασχολείται αποκλειστικά στον τομέα της έρευνας.

5. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα-Επενδύσεις-Δάνεια

          Δεν υπάρχουν.

6. Ακίνητα της εταιρίας

Δεν υπάρχουν ακίνητα στην ιδιοκτησία της εταιρείας κατά την 31/12/2015. 

7. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την 

ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Μέχρι  την  ημερομηνία  υποβολής  της  Έκθεσης  αυτής  δεν  έχει  συμβεί   κανένα
σημαντικό γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την
πορεία της εταιρείας.

Κύριοι Εταίροι,

Με τη σύντομη αυτή έκθεσή μας θέσαμε υπόψη σας τα κυριότερα κονδύλια της εταιρείας τις
προσδοκίες και προοπτικές που υπάρχουν για  το άμεσο μέλλον. 

           Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε και σας καλούμε να εγκρίνετε τόσο
την παρούσα Έκθεση Διαχείρισης όσο και τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2015.

Λυκόβρυση 07/03/ 2016

Οι διαχειριστές
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ                                              ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ
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