ΒΙΟΑΛ ΔΠΔ.
ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΩΝ
ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ ΥΡΗΔΩ 2014
(1η Ιανοςαπίος – 31η Γεκεμβπίος 2014)
Κύξηνη εηαίξνη,
Τπνβάιινπκε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «ΒΗΟΑΛ
ΔΠΔ», ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2014.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηνλ Ηζνινγηζκό, ηελ Καηάζηαζε ηνπ
Λνγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη ηελ Γηάζεζε ησλ Απνηειεζκάησλ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΡΔΙΑ
Ζ πνξεία ησλ απνηειεζκάησλ ήηαλ ζεηηθή θαζώο ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο
αλήιζαλ ζην πνζό επξώ 307331,50 Δπξώ. Ο Ηζνινγηζκόο παξνπζηάδεη γεληθό
ζύλνιν Δλεξγεηηθνύ θαη Παζεηηθνύ επξώ 2.778.902,47.
Αλαθεξόκελνη ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνύ ζεκεηώλνπκε ηα θάησζη:
Α.1. ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟΤ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ
1.

Ζ αμία ησλ θηηξίσλ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ επξώ 1805612,70 θαη ηνπ

αλαπόζβεζηνπ ππνινίπνπ επξώ 1102004,27.
2.

Ζ αμία ησλ κεραλεκάησλ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ επξώ 270847,91 θαη

ην αλαπόζβεζην ππόινηπν ησλ κεραλεκάησλ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ επξώ
65471,25.
3.

Ζ αμία ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ επξώ 270677,37

θαη ε αλαπόζβεζηε αμία ζην πνζό ησλ επξώ 122344,08.
4.

Σν αλαπόζβεζην ππόινηπν ησλ επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ αλέξρεηαη

ζην πνζό ησλ επξώ 21420,51.
Α.2 ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Γηα ηα δεδνκέλα ηνπ Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ έρνπκε λα ζεκεηώζνπκε
ηα εμήο:
1. Οη απαηηήζεηο πνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ επξώ 714299,91 είλαη από ηηο
ηξέρνπζεο ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο θαη είλαη αζθαινύο εηζπξάμεσο.
2. Σα ρξεόγξαθα πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηεο ε εηαηξεία ηελ 31/12/2014
αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ επξώ 0,00.
3. Σα δηαζέζηκα ηελ 31/12/2014 αλέξρνληαλ ζην πνζό επξώ 665423,00 θαη
θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο.
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Α.3 ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟΤ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ
1. Σα Ίδηα Κεθάιαηα ηεο εηαηξείαο αλέξρνληαλ ζην πνζό ησλ επξώ 1721765,26
θαη είλαη ίδηα ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε.
2.

Οη ππνρξεώζεηο βξαρππξνζέζκνπ ιήμεσο αλέξρνληαη ζην πνζό επξώ
1057137,21. Ζ εηαηξεία είλαη ζε ζέζε αλά πάζα ζηηγκή λα αληηκεησπίζεη ηηο
ππνρξεώζεηο ηεο όπνηε θαηαζηεί αλαγθαίν δηαηεξώληαο ηελ θαιή θήκε ηεο
ζηελ αγνξά.

Α.4 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΗ
Ο θύθινο εξγαζηώλ ηεο εηαηξείαο αλήιζε ζην πνζό ησλ επξώ 3355033,57 θαη
είλαη απμεκέλνο θαηά 13,83% πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε. Σν
θόζηνο πσιήζεσλ αλήιζε ζε επξώ 2640236,11 θαη είλαη απμεκέλν θαηά 11,10%
πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε, ελώ ηα κηθηά απνηειέζκαηα
(θέξδε) αλήιζαλ ζε επξώ ύςνπο 714797,46 θαη είλαη απμεκέλα ζε ζρέζε κε ηελ
πξνεγνύκελε ρξήζε θαηά ην πνζό € 143866,81. Σα έμνδα Γηνηθεηηθήο
ιεηηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο αλήιζαλ ζην πνζό ησλ επξώ 106559,41
θαη είλαη απμεκέλα θαηά 19,99% περίποσ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε.
Μεηά θαη ηελ αθαίξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαη ησλ εθηάθησλ
απνηειεζκάησλ ηα θαζαξά απνηειέζκαηα πξό θόξσλ αλήιζαλ ζην πνζό ησλ
επξώ 307331,50 θαη είλαη απμεκέλα ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε θαηά ην
πνζό επξώ 86474,38.
Α.5 ΓΙΑΘΔΗ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ
Η διάθεζη ηων κεπδών πποηείνεηε να γίνει ωρ εξήρ:
Καθαρά αποηελέζμαηα (κέρδη) τρήζης
(+) Υπόλοιπο αποη/ηων (κερδών) προηγ.τρήζεων
Μείον : Διάθεζη σπολοίποσ κερδών εις νέον προηγ.
τρήζεων
Υπόλοιπο
Μείον :1.Φόρος ειζοδήμαηος
Κέρδη προς διάθεζη

337.331,50
0,00
337.331,50
0,00
337.331,50
83.038,81
254.292,69

Η διάθεζη ηων κερδών γίνεηαι ως εξής:
0,00
1. Τακηικό αποθεμαηικό
254.292,69
2. Μέριζμα
0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον
254.292,69
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Α.5 ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΗ ΠΟΡΔΙΑ
Οη εξγαζίεο ηεο εηαηξίαο κε ηνλ ρξόλν βαίλνπλ απμαλόκελεο κε ζεκαληηθό
απνηύπσκα ηεο αύμεζεο ζηα θέξδε θαη γεληθά ζε όια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά
κεγέζνη.
Β. ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΔΒΑΙΟΣΗΣΔ
(1) Κίλδπλνο επηηνθίνπ
Καλέλαο δηόηη ε εηαηξία δελ έρεη άμην ιόγσ δαλεηζκό.
(2) Πηζησηηθόο θίλδπλνο
Ζ εηαηξεία δελ αληηκεησπίδεη ζεκαληηθνύο πηζησηηθνύο θηλδύλνπο
(3) Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο
Ζ ζπλεηή δηαρείξηζε ηεο ξεπζηόηεηαο επηηπγράλεηαη κε ηελ ύπαξμε ηνπ
θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνύ ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ θαη εγθεθξηκέλσλ ηξαπεδηθώλ
πηζηώζεσλ.
Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο αβεβαηόηεηεο πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο.
Γ. ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ
ηελ εηαηξεία δελ ιεηηνπξγνύλ ππνθαηαζηήκαηα:
Ζ επηρεηξεκαηηθή παξνπζία ηεο εηαηξείαο ζηελ παξνύζα θάζε θξίλεηαη
ηθαλνπνηεηηθή
Γ. ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΥΡΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΔΚΘΔΗ
Γελ έρνπλ ζεκεησζεί γεγνλόηα πνπ επεξεάδνπλ ην πεξηερόκελν ηεο παξνύζαο
έθζεζεο κέρξη ζήκεξα.
Αθνύ ζαο εθζέζακε ηα αλσηέξσ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ηεο
δηαρείξηζεο θαη ησλ πξννπηηθώλ ηεο εηαηξείαο, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε ησλ
Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ.
Σξίθαια, 30 Απξηιίνπ 2015
ΟΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΡΗΑ

ΕΑΡΑΜΠΟΤΚΑ ΕΩΖ
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