ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1.1σορροπημÝνη και ολοκληρωμÝνη ανÜλυση τηò εξÝλιξηò καιτων επιδüσεων των
δραστηριοτÞτων τηò οιιτüτηταò και τηò θÝσηò τηò ,κατÜλληλη για την κλßμακα και την
πολυπλοκüτητÜ τηò.
Α) το επιχειρηματικü μοντÝλο αÞορÜ στην ανÜπτυξη δραστηριüτηταò προσÝλκυσηò πελατþ

απü üλη τη χþρα για περßοδο 12 μηνþν το Ýτοò για τουριστικοýò και επαγγελματικοýò
λüγουò
Β)Στüχοι τηò επιχεßρησηò
--Αýξηση τζßρου και κερδοÞορßαò

-Βελτßωση ποιüτηταò παρεχομÝνων υπηρεσιþν
Γ)ΑρχÝò διοßκησηò και εσωτερικÜ συσòÞματα διαχεßρησηò

επιχεßρηση εÞαρμüζει σýγχρονεò μεθüδουò διοßκησηò και εσωτερτκþν συστημÜτφν
διαχεßρησηò και ελÝγχου.
Η

2.Κυριüτεροι κßνδυνοι
-Σε σχÝση με την εφοδιαστικÞ αλυσßδα δεν υπÜρχει θÝμα
-οι λοποß κßνδυνοι αφοροýν στην παρÜταση τηò οικονομικÞò κρßσηò.
-η καθυστÝρηση στην εφαρμογÞ και εκμετÜΜευση ευρωπαικþν κονδυλßων,
3.

Περ ιβαλλοντικÜ ζητÞ ματα

Λüγω τηò Þýσεωò τηò εταιρεßαò *παροχÞ υπηρεσιþν-δεν τßθεται θÝμα περιβα)ý.οιιτικÞò

Þýσεωò.
4,ΕργασιακÜ ζητÞματα
Η

επιχεßρηση εφαρμüζειτην προβλεπüμενη εργατικÞ νομοθεσßα χωρßò παρεκλεßσειò

5.Χρ
Η

η

ματοοικονομικο ß και μη χρη ματοοικονομικοß

δε ßκτεò

επιδüσεων

επιχεßρηση Ýχει μακροπρüθεσμεò υποχρεþσειò σε τρÜπεζεò 69489,67 ευρþ

Δεßκτηò ΓενικÞò Ρευστüτηταò σýνολο
υποχρεþσεω==85

168]_

Δεßκτηò ταχýτητοò

κυ

ενεργητικοý=45845

κυ

κλοφ.ενεργ/σýνολο βραχυπροθÝσμων

3α βº4864,56=2,7 0

Ωοφ,ενεργητικοý=

κý

κλοò εργασþν/Γενικü σýνολο

].,39 / θ4287 3,67 =Ο,49

Δεßκτηò ταχýτητοò εßσσπραξηò=κý κλοò εργασιþν/απαιτÞσειò=458461,39/18 483º,87 =2,48

6.

ΕπιπλÝον πληροÞüρηση

ΥΠοΔΕιΓΜΑ Β.1.1
Μ η κυ

κλοφοροýιιτα περιουσιακÜ στοιχεßα

2016

2015

Ενσþματα πÜγια

Ακßνητα
Μ

ηχανολογικüò εξοπλισμüò

9ºº92,37 104615,68

Λοιπüò Εξοπλισμüò
Επενδýσειò σε ακßνητα
ΒιολογικÜ περ ιου σιακÜ

στο ιχε

ßα

ΛοιπÜ ενσþματα στοιχεßα
Σýνολο

91-º92,37 104615,68

¶υλα πÜγια στοιχεßα

ΔαπÜνεò ανÜπτυξηò
Υπεραξßα
ΛοιπÜ Üυλα
911,92,37 104615,68

Σýνολο
ΠροκαταβολÝò και μη κυκλ,στοιχ.υπü κατασκευÞ
Χρ

η

ματοοικονομικÜ περ

ιου

σιακÜ

στο

ιχεßα

ΔÜνεια και απαιτÞσειò
Χρεωστικοß τßτλοι
ΣυμμετοχÝò σε θυγατρικÝò συγγενεßò και κοινοπραξßεò
Λουτοß

συ

μμετοχικοß τßτλοι

ΛοιπÜ
Σýνολο

Αναβαλλüμενοι φüροι
Σýνολο μη
Κυ

κυ

κλοφοροýντων

κλοφορο ýντα περιο

υ

σιακÜ

στο

ιχεßα
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¸τοιμα και ημιτελÞ προßüντα
Εμπορεýματα
Πρþτεò ýλεò και διÜÞορα υλικÜ
ΒιολογικÜ περ ιου σιακÜ

σòο ιχε

ßα

ΠροκαταβολÝò για αποθÝματα

ΛοιπÜ αποθÝματα
Σýνολο
Χρ

η

ματοο ικονομικÜ σεο ιχεßα και προ καταβολÝò

184831,87 408281,93

ΕμπορικÝò απαιτÞσειò
ΔουλευμÜνα Ýσοδα περιüδου

ΛοιπÝò απαιτÞσειò
ΛοιπÜ χρη ματοο ικονο μικÜ στο ιχεßα
ΠροπληρωμÝνα Ýξοδα

ΤαμειακÜ διαθÝσιμα και ισοδýναμα

666849,43 1097346,]-8

Σýνολο
Σýνολο

κυ

κλοÞοροýιιτων

851681,3

Σýνολο Ενεργητικοý

1505628,11

942873,67

º610243,79

60000.00

60000

6000,00

60000

ΚαθαρÞ θÝση
ΚαταβλημÝνα κεφÜλαια
ΚεφÜλαιο
ΥπÝρ το Üρτιο

ΚαταθÝσειò ιδιοκτητþν
'lδιοι τßτλοι
Σýνολο

ΔιαφορÝò εýλογηò αξßαò
ΔιαÞορÝò αξßαò ενσωμÜτων παγßων
ΔιαΦορÝò αξßαò διαθÝσιμων για πþληση
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ΔιαÞορÝò αξßαò στοιχεßων αγòιστÜθμισηò ταμειακþν ροþν
Σýνολο

ΑποθεματικÜ και αποτελÝσματα ειò νÝον
ΑποθεματικÜ νüμων η καταστατικοý

ºº2203,73

139867,07

386315,71

276398,66

ΑÞορολüγητα αποθεματικÜ
ΑποτελÝσματα ειò νÝον
Σýνολο
ΣυναλλαγματικÝò διαÞορÝò
Σýνολο καθαρÞò θÝσηò
ΠροβλÝψειò
ΠροβλÝψειò για παροχÝò σε εργαζüμενουò
Λοιπ'ò

προβλÝι|lειò

Σýνολο

Υποχρεþσειò

69489,67 40000

Μακροπρüθεσμεò υποχρεþσειò
ΔÜνεια
Λο

ιπ'ò μακροπρüθεσμεò υποχρεþσειò

ΚρατικÝò επιχορηγÞσειò
Αναβαλλüμενοι φüροι
Σýνολο
Βραχυπρüθεσμεò υποχρεþσε ιò
-8608,57

ΤραπεζιΚÜ δÜνεια
Βραχυπρüθεσμο μÝροò μακροπροθÝσμων δανεßων
ΕμπορικÝò υποχρεþσειò

243584,81 974504,93

Φüροò εισοδÞματοò

7639Ζ,87 ºL959Ζ,7º

Λοιποß φüροι και τÝλη
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ΛοιπÝò υποχρεþσειò
¸ξοδα χρÞσεωò

δ

ιτλευ μÝνα

'Εσοδα επüμενων χρÞσεων

942873,67 76ºο243,79

Σýνολο
Σýνολο Υποχρεþσεων

Σýνολο καθαρÞò θÝσηò,προβλÝιΙεων και υποχρεþσεων
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Κýκλοò εργασιþν

458461,39

1,6º448t,97

Κüστοò πωλÞσεων

17º.538,61

515140,19

Μικτü αποτÝλεσμα

286922,78

1099341,78

º62245,47

777244,05

ΛοιπÜ συνÞθη Ýσοδα
'Εξοδα διοßκησηò
'Εξοδα διÜθεσηò

4281"º,12

ΛοιπÜ Ýξοδα και ζημßεò

2ºº4,46

58866,74
24965,60

Απο μειþσειò περ ιου σιακþν στο ιχε ßων ( καθαρü ποσü)

ΚÝρδη καιζημßεò απü διÜθεση μη κυκλοφοροýντων στοιχεßων
ΚÝρδη και ζημßεò απü επιμÝτρηση στην εýλογη αξßα
¸ξοδα συμμετοχþν και επενδýσεων
ΚÝρδη απü αγορÜò οντüτηταò

Þ

τμÞματοò σε τιμÞ ευκαιρßαò

ΛοιπÜ Ýσοδα και κÝρδη
ΑποτελÝσματα πρü τüκων και φüρων
Πιστωτικοß τüκοι και συναφÞ Ýσοδα

Χρεωστικοßτüκοι και συναÞÞ Ýσοδα
ΑποτÝλεσμα πρü φüρων

Φüροι εισοδÞματοò
ΑποτÝλεσμα περιüδου μετÜ απü φüρουò
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