
Έκθεση  διαχειρίσεως   του  Διοικητικού  Συμβουλίου της
εταιρείας  ΕΜΥΛΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

 προς  την Ετησια  Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25/09/2016.

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας μας η χρήση που έκλεισε ήταν
για την εταιρεία μας περίοδος  αυξησης σε σχέση  με  το  σκέλος  των  πωλήσεων  και
μειωσης των  αποτελεσμάτων μας. Στο πρώτο μέρος της εκθέσεως με βάση τα στοιχεία
του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων θα αναλύσουμε ειδικότερα
τα οικονομικά δεδομένα και θα αναφέρουμε στατιστικά στοιχεία και κρίσιμους για την
εταιρεία  δείκτες,  διαχρονικά  συγκρινόμενους  με  τα  στοιχεία  των  προηγούμενων
εταιρικών χρήσεων.  

Α  ΜΕΡΟΣ

Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31/12/2015    ΕΧΕΙ  ΩΣ  ΕΞΗΣ :

Από τα   στοιχεία  του  Ισολογισμού , της  καταστάσεως  αποτελεσμάτων  χρήσεως και
των   λοιπών   οικονομικών   καταστάσεων  (  Λογ/σμος  Γενικής  Εκμετάλλευσης  )
προκύπτουν  τα  στοιχεία  εκείνα  που  σαφώς  προσδιορίζουν :
1.Την  πραγματική  εικόνα της  εξέλιξης των  εργασιών  της  εταιρείας

2.Την  πραγματική εικόνα της οικονομικής   θέσεως  της  εταιρείας.

Σε   ότι   αφορά   το   πρώτο   σκέλος   παρατηρούμε   ότι  οι   πωλήσεις   της
διαχειριστικής  περιόδου   1/1/2015-31/12/2015  ανήλθαν  στο  ποσό των  2039529,41
ευρώ  έναντι  1786803,22  ευρώ  της  διαχειριστικής  περιόδου  1/1/2014 έως 31/12/2014.
Οι    πωλήσεις   του  2015   παρουσιάζουν   μεταβολή  και   συγκεκριμένα   αυξηση
252726,19 ευρώ  λογω της  μεγαλης προσπαθειας που καταβαλαμε ασχετως της κακης
καταστασης της αγορας.

Τα  μικτά  κέρδη  μεταβλήθηκαν και  συγκεκριμένα  αυξηθηκαν  κατά  96673,50
ευρώ  . 

3.Αναλυτικότερα  τα  μικτά κέρδη   της εταιρείας  μας  μεταβλήθηκαν  από 535084,63
ευρώ το 2014  σε  631758,13  το έτος 2015 σημειώνοντας  μεταβολή  της  τάξης  του
18%  και  μετά  την  αφαίρεση  των  εξόδων Διάθεσης και Διοίκησης  , Χρεωπιστωτικών
και Αποσβέσεων   παρέμειναν  καθαρα  κερδη 59122,19  ευρώ  έναντι  127171,43  ευρώ
κερδων της προηγούμενης  χρήσης.
Β ΜΕΡΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Σε  ότι  αφορά    το  δεύτερο  σκέλος  που  άπτεται   της  οικονομικής  θέσεώς  της

παραθέτουμε   για    τη  δικής  σας  ενημέρωσης  :



ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 

 Δείκτες Ρευστότητας 2014 2015
Κυκλοφοριακή 
Ρευστότητα 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό /
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1,90 1,60

Άμεση Ρευστότητα (Κυκλοφ. Ενεργ. - Αποθέματα) /
Βραχυπρόθεσμες  Υποχρεώσεις

1,89 1,49

Μέση Περίοδος 
Είσπραξης Απαιτήσεων 

(Απαιτήσεις *365) / Συνολικές
Πωλήσεις

95,23 73,24

Μέση Περίοδος 
Πληρωμής Υποχρεώσεων

(Υποχρεώσεις σε Προμηθευτές *
365) / Κόστος Πωλήσεων

43,07 43,65

Δείκτης Επιβίωσης
(Κυκλοφορούν Ενεργ.-Αποθέματα) /

(Κόστος Πωλ.+ Λειτ. Έξοδα)              0,40 0,36

 Δείκτες Δραστηριότητας 2014 2015
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα 
Παγίων Πωλήσεις Εταιρείας / Πάγια 42,62 20,39

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα 
Ενεργητικού

Πωλήσεις Εταιρείας/ Σύνολο
Ενεργητικού 2,22 2,51

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα 
Αποθεμάτων

(Αποθέματα / Κόστος Πωλήσεων)
*365

40,01 10,95

 Δείκτες Αποδοτικότητας 2014 2015
    
Μικτό Περιθώριο 
Κέρδους

( Πωλήσεις - Κόστος Πωλήσεων) /
Πωλήσεις 25,02 30,00%

Λειτουργικό Περιθώριο ΚΠΤΦ/Πωλήσεις Εταιρείας 0,60 0,03%

Περιθώριο Καθαρού 
Κέρδους

ΚΜΦ / Πωλήσεις Εταιρείας 0,63 0,02%

Αποδοτικότητα Ιδίων 
Κεφαλαίων

ΚΜΦ / Ίδια Κεφάλαια 3,34 19,00%

Αποδοτικότητα 
Ενεργητικού ΚΜΦ /Σύνολο Ενεργητικού 0,14 0,07%

 Δείκτες Μόχλευσης 2014 2015

Δείκτης Χρέους
Σύν. Υποχρεώσεων / Σύνολο

Ενεργητικού 49,62% 58,00%

Δείκτης Δανειακής 
επιβάρυνσης

Ξένα κεφάλαια / Σύνολο
Υποχρεώσεων 32,16% 23,00%

Δείκτης Χρέους προς Ίδια
Κεφάλαια Σύν. Υποχρεώσεων /  Ίδια Κεφάλαια                   105,85% 159,00%

Πιστεύουμε    ότι   με   όσα  λεπτομερώς   σας   παραθέτουμε   σας   δώσαμε   την
δυνατότητα  να  λάβετε   γνώση  όλων  των  στοιχείων  της  δραστηριότητας  της



επιχείρησης  για  την  χρονιά  που  πέρασε να  βγάλετε  τα  συμπεράσματα  και  όπου
χρειαστεί  να  υποβάλλετε 
προτάσεις  και  εισηγήσεις   για  την  καλύτερη   απόδοση  της  επιχείρησης.

Γ ΜΕΡΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ – ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Συναλλαγματικός Κίνδυνος

Η  εταιρεία  δεν  έχει   συναλλαγές  σε  ξένο  νόμισμα  και  ο  τραπεζικός  δανεισμός  της
εταιρείας είναι αποκλειστικά σε ευρώ, με αποτέλεσμα ο συναλλαγματικός κίνδυνος να
μην επηρεάζει την εταιρεία.

Πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας

Η  έκθεση  της  εταιρείας  όσον  αφορά  τον  πιστωτικό  κίνδυνο  περιορίζεται  στα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αφορούν εμπορικές απαιτήσεις. 
Η  εταιρεία  φροντίζει  να  συναλλάσσεται  με  τρίτους  που  κρίνονται  ως  προς  την
πιστοληπτική τους ικανότητα.  Οι  χονδρικές  πωλήσεις γίνονται  κυρίως σε  πελάτες με
μειωμένο βαθμό απωλειών. Η εταιρεία δεν έχει  σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού
κινδύνου. 
Η διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο συνδυασμό χρηματικών
διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων.  Η πολιτική της εταιρείας για την
αντιμετώπιση  κινδύνων  ρευστότητας  είναι  να  ρυθμίζει  ανάλογα  το  ύψος  των
χρηματικών  διαθεσίμων  και  να  εξασφαλίζει  επαρκώς  την  ύπαρξη  διαθέσιμων
τραπεζικών πιστώσεων. 

Κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων

Η  πολιτική  της  εταιρείας  είναι  να  διατηρεί  το  σύνολο  του  δανεισμού  σε  προϊόντα
κυμαινόμενου επιτοκίου.

Δ ΜΕΡΟΣ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ  

Οι  συνθήκες  που  επικρατούν  στην  αγορά  είναι  αρκετα  δύσκολες  και   επιρεάζουν
την  πορεία  της  εταιρείας  μας, όπως  όλων  των  επιχειρήσεων.  
Για  το  2016  θεωρούμε  ότι  μέσα  στο  πλαίσιο  των  δυσκολιών  που   επικρατούν
στην    αγορά,  η  εταιρεία θα  προσπαθήσει   να   αναπτυχθεί  α)με   επεκταση  του
πελατολόγιού  της.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 30/06/2016



ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

(ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ
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