
 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΗΣ  
«EΠΙΔΟΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ  

 ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01 Ιανουαρίου   2016   -   31  Δεκεμβρίου  2016 

 

Κύριοι Εταίροι , 

 

 Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές 
καταστάσεις της χρήσης 01/01/2016-31/12/2016 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις 
παρακάτω επεξηγήσεις. 

 

      Α. ΓΕΝΙΚΑ 

1.Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας 

Στη  χρήση που πέρασε ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 1.371.177,67€, 
έναντι της προηγούμενης χρήσης που ήταν €982.315,08, υπήρξε συνεπώς αύξηση των 
εσόδων κατά €388.862,59 ποσοστό 39,58% περίπου. Το κόστος εργασιών 
€1.224.378,17,ποσοστό 89,29% του κύκλου εργασιών ,είχε σαν συνέπεια τα μικτά 
αποτελέσματα  €146.799,50 να διαμορφωθούν στο 10,71% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών. 
Η διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά όπου το κόστος εργασιών ήταν €706.955,20 
ήτοι ποσοστό 71,97% του κύκλου εργασιών και τα μικτά αποτελέσματα  €275.359,88 
ποσοστό 28,03% ως προς το κύκλο εργασιών. 

Τα συνολικά οργανικά έξοδα της χρήσης αυξήθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη 
χρήση από €834.782,09 σε €1.419.542,01 και ακολουθούν τη σχετική αύξηση του κύκλου 
εργασιών. Διαμορφώθηκαν ζημιές εκμετάλλευσης ποσού €48.350,14 έναντι των κερδών 
ποσού €149.910,47 της προηγούμενης χρήσης 2015.  
 

     2.Οικονομική θέση της εταιρείας  
 
 

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2016 κρίνεται ικανοποιητική, 
σύμφωνα με τους αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης που ακολουθούν. 

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2016 ανέρχονται σε ποσό € 304.864,90, ενώ την 
31/12/2015 ήταν 351.582,66.   

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τη χρήση 01/01/2016-
31/12/2016 σε σχέση με την προηγούμενη 01/01/2015-31/12/2015 έχουν ως εξής: 

 
 

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης     

     

  31/12/2016  31/12/2015  

      

Κυκλοφορούν ενεργητικό   689.364,22 94,88% 556.144,03 94,72% 

Σύνολο ενεργητικού  726.590,94  587.121,74  

      

Πάγιο ενεργητικό   36.522,05 5,03% 28.748,70 4,9% 

Σύνολο ενεργητικού  726.590,94  587.121,74  

      

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



     

Ίδια κεφάλαια    304.864,90 74,73% 351.582,66 155,45% 

Σύνολο υποχρεώσεων  413.434.34  226.174,84  

       

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

     

     

Σύνολο υποχρεώσεων   413.434.34 56,90% 226.174,84 38,52% 

Σύνολο παθητικού  726.590,94  587.121,74  

      

Ίδια κεφάλαια   304.864,90 41,96% 351.582,66 59,88% 

Σύνολο παθητικού  726.590,94  587121,74  

     

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

    

     

Ίδια κεφάλαια   304.864,90 834,74% 351.582,66 1222,95% 

Πάγιο ενεργητικό  36.522,05  28.748,70  

     

 
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. 

     

     

Κυκλοφορούν ενεργητικό   689.364,22 166,74% 556.144,03 245,89% 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  413.434,34  226.174,84  

     

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 2016.  

  31/12/2016  31/12/2015 

     

Κεφάλαιο κινήσεως   276.480,66 40,11% 329.969,19 53,33% 

Κυκλοφορούν ενεργητικό  689.364,22  556.144,03  
 
Αριθμοδείκτες  αποδόσεως και αποδοτικότητας    

     

     

Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως   -48.350,14 -3,53% 149.910,47 15,26% 

Παροχή υπηρεσιών  1.371.177,67  982.315,08  

     

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των έκτακτων 

και ανόργανων αποτελεσμάτων.  

     

     

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων -46.717,76 -3,41% 151.376,95 15,37% 

Σύνολο οργανικών εσόδων  1.371.191,87  984.692,56 

     

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

     

     

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων -46.717,76 -15,32% 151.376,95 43,06% 

Ίδια κεφάλαια  304.864,90  351.582,66 

     

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



     

Μικτά αποτελέσματα   146.799,50 10,71% 275.359,88 28,03% 

Παροχή υπηρεσιών  1.371.177,67  982.315,08  

     
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%.  

 

Β. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 

 

1. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, υλοποιήσεις στόχων και κίνδυνοι 

 

1.1.     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 ,με σκοπό τη βελτίωση  της   
ρευστότητα της εταιρείας. Όσον αφορά το  σύστημα διαχείρισης ποιότητας, είναι σε 
πολύ καλά επίπεδα και αυτό γιατί παρακολουθείται από ειδικευμένους μηχανικούς.   
1.2.      Η προσοχή μας θα επικεντρωθεί στον καλύτερο έλεγχο του κόστους παροχής 

υπηρεσιών  
Ώστε να βελτιωθεί το μικτό αποτέλεσμα , χωρίς αυτό να λειτουργήσει εις βάρος της 

ποιότητας 
των υπηρεσιών μας. 
1.3.    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. Η ειδική φόρμα 
ικανοποίησης πελατών , που συμπληρώνεται με την  περάτωση του κάθε έργου, μας 
παρέχει απαραίτητες πληροφορίες για τη βελτίωση μας στο τομέα αυτό. 

 
 

2. 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. 

 

              Γ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
. 

  

  1.    Ακίνητα της εταιρίας και λοιπός εξοπλισμός. 

Δεν υπάρχουν ακίνητα στην ιδιοκτησία της εταιρείας κατά την 31/12/2016. Γενικά ο 
πάγιος εξοπλισμός της εταιρείας περιορίζεται  στα  είδη που κρίνονται αναγκαία  για την  
απρόσκοπτη και παραγωγική λειτουργία των  υπηρεσιών της. Λογίζονται οι προβλεπόμενες 
από τον νόμο αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της. 
 
 
       2.     Κυκλοφορούν ενεργητικό 
         Αποθέματα 
    Δεν υπάρχουν αποθέματα .Τα αναλώσιμα οικοδομικά υλικά εξαντλούνται με την 
ολοκλήρωση του κάθε έργου. 
          Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές  
     
      Κατά κύριο λόγο αφορούν εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες, είτε με τη μορφή 
τρεχούμενων λογαριασμών είτε με τη μορφή αξιογράφων (συναλλαγματικών και επιταγών) 
καθώς επίσης και απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο για επιστροφή  φόρου εισοδήματος. 
Συμπεριλαμβάνονται επίσης ταμιακά διαθέσιμα και προκαταβολές εξόδων. 



       Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών στοιχείων και προκαταβολών ανέρχεται στις 
31/12/2016 σε ποσό € 689 χιλιάδες περίπου (προηγούμενη χρήση ποσό € 557 χιλιάδες 
περίπου). Το σύνολο  των απαιτήσεων της εταιρείας προέρχεται από τη δραστηριότητα της. 
        
  
       3. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 
      Περιλαμβάνονται, εμπορικές υποχρεώσεις προς προμηθευτές από τρεχούμενους 
λογαριασμούς, επιταγές πληρωτέες, καθώς και υποχρεώσεις  προς το δημόσιο και 
ασφαλιστικούς οργανισμούς από έμμεσους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. 
Περιλαμβάνονται επίσης και υποχρεώσεις για δεδουλευμένα έξοδα της κλειόμενης χρήσης. 
      Η εταιρεία καταβάλλει προσπάθεια ώστε η καταβολή όλων των βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων να  γίνεται εμπρόθεσμα στα πλαίσια που η ρευστότητά της το επιτρέπει. 
Σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν υπάρχει  τραπεζικός δανεισμός.  
      Έχει τακτοποιήσει τις φορολογικές υποχρεώσεις της μέχρι και τη χρήση 2009 για  τις 
χρήσεις 2010 μέχρι και 2016 και σε κάθε ανέλεγκτη χρήση έχει προβεί σε σημαντική 
φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων της σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα 
φορολογικό νόμο. 
 
       4. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.  
     
       Δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  την 31/12/2016.  
 
       
      5. Κεφάλαιο  και αποθεματικά 
 

Το κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό € 21.060,00. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας  ανέρχονται 
σε ποσό € 305 χιλιάδες περίπου   και καλύπτουν τόσο το πάγιο ενεργητικό όσο και μέρος του 
κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

 
 
     6. Προβλέψεις 
 
      Η εταιρεία σχημάτισε προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού.  
      Στις 31/12/2016 οι σχηματισμένες προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ανέρχονται 
στο ποσό € 8.291,70.  
 
 
     7. Συμμετοχές σε άλλες εταιρείες 
        
     Η εταιρεία δε  συμμετέχει στο  κεφάλαιο  άλλων εταιρειών. 
 
     8. Περιουσιακή διάρθρωση της εταιρείας 
 
         Η περιουσιακή διάρθρωση της επιχείρησης κρίνεται αρκετά ικανοποιητική και είναι 
εναρμονισμένη  με τις απαιτήσεις του κλάδου στον οποίον ανήκει. Η εταιρεία επενδύει σε 
μηχανήματα  που είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία της. Στην χρήση 2016  δεν 
πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επενδύσεις σε νέα μηχανήματα και εξοπλισμό. 
 

    9. Αποδοτικότητα 
 

 Η ταμειακή ρευστότητας της εταιρείας είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα . Το 
κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε € 689 χιλιάδες περίπου , ενώ οι βραχυπροθεσμες 
υποχρεώσεις σε € 413 χιλιάδες περίπου. 

 

     Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 

1.  Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί λογιστική αντιστάθμισης, δεν διαθέτει και δεν 
χρησιμοποιεί κονδύλια για έρευνα και ανάπτυξη. Επίσης δεν έχει υποκαταστήματα. 

2. ΚΙΝΔΥΝΟΙ: 



Κίνδυνος από μεταβολές τιμών αγορών 
Η εταιρεία αγοράζει οικοδομικά υλικά και υπηρεσίες ,οι τιμές των οποίων κυμαίνονται 
σε σταθερά επίπεδα παρά την κρίση του κλάδου. 
Κίνδυνος  ρευστότητας 
Στην παρούσα φάση η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει κινδύνους ρευστότητας στηρίζεται 
ταμιακά στην είσπραξη σημαντικών απαιτήσεων από φερέγγυους πελάτες της. Όσον 
αφορά τις υποχρεώσεις δεν υπάρχει κίνδυνος κάλυψης τους. 
Πιστωτικός κίνδυνος 
Η εταιρεία αξιολογεί τους πελάτες της με βάση ιστορικό πιστώσεων. Επίσης λαμβάνει       
πληροφορίες από την αγορά. Σε περίπτωση ενδείξεων κινδύνων εξασφαλίζει την 
απαίτησή της με αξιόγραφα τρίτων φερέγγυων πελατών του πελάτη της. 
Κίνδυνος ταμειακών ροών 
Η εταιρεία δεν διαθέτει τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία στο ενεργητικό της και 
γενικότερα δεν υπάρχει  κίνδυνος  ταμιακών ροών.  
 

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 2016. 
 
 
 

Λυκόβρυση 30/06/ 2017 
 
 
 

Οι διαχειριστές 
 
 
 
 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ                                              ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ 

 

 

 


