Έκθεση διαχείρισης
της διαχειρίστριας
της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία

« ΤΣΟΥΜΠΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. »
Έδρα Παλαιά Κουλούρα Αιγίου
Α.Φ.Μ. 800424880
επί του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2015
Περίοδος 1/1/2015 - 31/12/2015

Έχω την τιμή να υποβάλλω την οικονομική κατάσταση της 31/12/2015 της εταιρείας
µου οι οποίες βρίσκονται στα χέρια σας και συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας
Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης Χρήσεως 1/1/2015-31/12/2015 παρουσίασε
μείωση κατά 8% και ανήλθε σε Ευρώ 868.688,33 έναντι Ευρώ 941.011,21 της προηγούμενης
χρήσεως.
Τα μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως παρουσίασαν αύξηση και ανήλθαν σε
Ευρώ

27.134,83

έναντι

Ευρώ

19.737,48

της

προηγούμενης

χρήσης.

Τα

έξοδα

διαμορφώθηκαν, σε σχέση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης ως εξής:

Έξοδα

Χρήση 2015
€
124.223,67

Χρήση 2014
€
101.125,27

Τα καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων αυξήθηκαν και ανήλθαν στο ποσό των
Ευρώ 27.111,33 έναντι ποσού Ευρώ 25.070,99 της προηγούμενης χρήσης. Η αύξηση αυτή των
κερδών σε σχέση με την προηγούμενη χρήση οφείλεται κυρίως στην καλύτερη τιμή αγοράς των
πρώτων υλών.

2.Οικονομική θέση της εταιρείας
Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική. Οι οικονομικοί δείκτες,
που παρατίθενται στη συνέχεια εμφανίζονται θετικοί. Η αποδοτικότητα της εταιρείας κρίνεται
ικανοποιητική.
2.1 Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης
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31/12/2015
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Σύνολο Ενεργητικού

Πάγιο Ενεργητικό
Σύνολο Ενεργητικού

216.229,75

94,93%

227.778,28

7.950,01

31/12/2014
288.032,04

98,26%

293.130,02

3,49%

227.778,28

5.097,98

1,74%

293.130,02

Οι δύο αυτοί δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούν και πάγιο
ενεργητικό.
Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο Υποχρεώσεων
Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο Παθητικού

22.949,04

11,20%

204.829,24
22.949,04

9.686,21

3,42%

283.443,81
10,07%

9.686,21

3,30%

293.130,02

227.778,28

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Παθητικού

204.829,24

89,92%

227.778,28

283.443,81

96,70%

293.130,02

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την δανειακή επιβάρυνση και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας.

Ίδια Κεφάλαια
Πάγιο Ενεργητικό

22.949,04

288,67%

7.950,01

9.686,21

190%

5.097,98

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια
Κεφάλαια.

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

216.229,75
204.768,69

105,60%

288.032,04

145,25%

198.296,92

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.
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2.2 Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως
Πωλήσεις

27.134,83

3,12%

868.688,33

19.737,48

2,10%

941.011,21

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων
και ανόργανων αποτελεσμάτων.
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (προ
φόρων)
Ίδια Κεφάλαια

27.111,33
22.949,04

118,13%

25.070,99

258,83%

9.686,21

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Μικτά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως
Πωλήσεις

157.602,71
868.688,33

18,14%

125.013,40

13,29%

941.011,21

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της
εταιρείας.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας
Προσδοκάται ότι την προσεχή εταιρική χρήση η οικονομική κατάσταση της εταιρείας θα
είναι καλύτερη.
Οι προοπτικές για το έτος 2016 λαμβάνοντας υπ’ όψη και την μέχρι τώρα πορεία της
εταιρείας από την αρχή του έτους, διαγράφονται καλύτερες και είμαι σίγουρη ότι αυτό θα
αποτυπωθεί στα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης.
4. Κατεχόμενα χρεόγραφα από την εταιρεία σε ποσοστό άνω του 10%
Η εταιρεία μου δεν συμμετέχει σε καμία άλλη εταιρεία.
5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα
Δεν υπάρχει διαθέσιμο συνάλλαγμα στην εταιρεία.
6. Ακίνητα της Εταιρείας
Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της ακίνητα, στεγάζεται σε ενοικιασμένες εγκαταστάσεις
( οικόπεδο και κτήριο) στη θέση Παλαιά Κουλούρα Αιγίου.
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7. Υποκαταστήματα
Η εταιρεία δεν κατέχει υποκαταστήματα.
8. Αποτελέσματα της χρήσης
Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως 2015 ανήλθε σε Ευρώ 868.688,33 και τα
μικτά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη Ευρώ 157.602,71. Τα έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ
124.223,67. Οι χρεωστικοί τόκοι ανήλθαν σε Ευρώ 4.626,01 και μετά την πρόσθεση των
εκτάκτων και των ανόργανων αποτελεσμάτων Ευρώ 195,77 διαμόρφωσαν τα κέρδη της
χρήσεως στο ποσό Ευρώ 27.111,33.
9. Διάθεση των αποτελεσμάτων
Τα ανωτέρω προκύψαντα κέρδη ποσού Ευρώ 27.111,33 προτείνω να παραμείνουν στα
κέρδη εις νέον.

10. Σημαντικά γεγονότα
Κατά το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως μέχρι
την υποβολή της παρούσας δεν συνέβησαν

σημαντικά γεγονότα και η

όλη πορεία των

εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά.
Αίγιο, 20 Μαΐου 2016
Η Διαχειρίστρια της εταιρείας
Τσουμπού Γεωρ. Ελένη
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