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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ  ΤΟΥ  ∆.Σ ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
«∆ΟΪΡΑΝΗ  Α.Ε» 

ΑΡ.ΜΑΕ 38718/55/Β/97/09 
ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ   

 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 43α  παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλουµε 
συνηµµένως στη Γενική Συνέλευση για έγκριση τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 
17ης εταιρικής χρήσης από 1.1.2015 έως 31.12.2015, ήτοι τον Ισολογισµό της 
31ης ∆εκεµβρίου 2015 την ανάλυση του λογαριασµού "Αποτελέσµατα χρήσεως 
2015" τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων και το Προσάρτηµα, µε τις 
παρατηρήσεις µας πάνω σε αυτές και παρακαλούµε να τις εγκρίνετε. 
 
Ο Ισολογισµός της εταιρείας της 31.12.2015 καθώς και ο αντίστοιχος Λογαριασµός 
των Αποτελεσµάτων Χρήσης που καλύπτουν όλη την δραστηριότητα της 
εταιρείας, συντάχθηκαν µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία και τις γενικά 
παραδεκτές λογιστικές αρχές, εµφανίζουν δε µε απόλυτη σαφήνεια την 
πραγµατική περιουσιακή της συγκρότηση, την χρηµατοοικονοµική θέση και την 
οικονοµική της κατάσταση όπως ήταν 31.12.2015  καθώς και τα οικονοµικά 
αποτελέσµατα χρήσης  που προέκυψαν µέχρι και την ηµεροµηνία αυτή, ενώ στο 
σχετικό Προσάρτηµα παρέχονται επακριβώς όλες οι προβλεπόµενες από το Νόµο 
πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις. 
 
  
1. Εξέλιξη των εργασιών της  εταιρείας: 
 

Κατά την κλειόµενη χρήση προέκυψαν τα παρακάτω µεγέθη: 
 

Ο κύκλος εργασιών της κλειόµενης χρήσεως ανήλθε σε € 1.495.669,18 

έναντι € 920.556,13 της προηγούµενης χρήσεως, σηµείωσε δηλαδή µια  
αύξηση ση κατά  € 575.113,05 ή  ποσοστό 38,45% περίπου. Τα µικτά 
αποτελέσµατα της χρήσεως παρουσιάζουν ζηµιές της τάξεως των (15.974,81)€ 
έναντι  κερδών  128.615,12 της προηγούµενης χρήσεως. 
  
Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας (έξοδα διοίκησης & διάθεσης)  ανήλθαν σε  
€ 101.377,03 έναντι €99.331,53 της προηγούµενης χρήσεως. Σηµείωσαν δηλ. 
µια άνοδο   2% περίπου  
 
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα ανήλθαν σε € 142.873,13 έναντι € 119.545,81 
 της προηγούµενης χρήσεως. Αφαιρουµένων  των εκτάκτων  & ανόργανων 
αποτελεσµάτων, καταλείπει µία ζηµία της τάξεως € 260.073,68   έναντι ζηµίας 
€ 82.462,23   της προηγούµενης χρήσεως. 
.   
Από  τα ανωτέρω στοιχεία  προκύπτει ότι και η κλειόµενη χρήση  2015 δεν 
υπήρξε  κερδοφόρα. Πρωτεύοντα ρόλο στο δυσµενές αποτέλεσµα είχε η 
επιρροή  της αποτίµησης του αποθέµατος στην έναρξη της χρήσης που λόγω 
της δραµατικής µείωσης των τιµών διάθεσης κατά το 2015 επωλήθη σε τιµές 
κατά πολύ χαµηλότερες από ότι είχαν αποτιµηθεί. Προσβλέπουµε όµως µε 
αισιοδοξία  στο άµεσο µέλλον καθώς υπάρχουν συµφωνίες µε µεγάλες 
αλυσίδες τροφίµων και µε κατάλληλους χειρισµούς, από µέρους της 
∆ιοικήσεως της Εταιρείας, προσδοκούµε βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών 
και της οικονοµικής καταστάσεως  εν γένει. 
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2. Οικονοµική θέση της εταιρείας: 
Η πραγµατική οικονοµική κατάσταση της εταιρείας απεικονίζεται στον 
Ισολογισµό της κλειόµενης  χρήσεως. 
 

3. Χρηµατοοικονοµική θέση της εταιρείας 
 

  

 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 

ΔΕΙΚΤΕΣ     2015   2014  2015   2014 

1. Δείκτης Ρευστότητας Κυκλοφ.Eνεργητικό   1.028.449,52   1.298.497,14  0,93   1,06 

    βραχ.Παθητικό   1.106.626,95   1.221.099,01        

2. Δείκτης ιδίων ξένων Κεφαλ.                  

α Σχέση ιδίων/ξένων Κεφαλαίων Ίδια Κεφάλαια   -1.374.008,99    -1.113.935,31  
-0,42 

 
-0,33 

    Ξένα Κεφάλαια   3.297.338,31  3.411.810,37       

                   

β Σχέση ιδίων Κεφαλαίων/Παθητικό Ίδια Κεφάλαια   -1.374.008,99  -1.113.935,31  
-0,70 

 
-0,48 

    Σύνολο Παθητικού   1.974.881,51   2.316.408,85        

3. 

Δείκτες διαχειριστικής 

πολιτικης                  

α Ημέρες πιστώσεως Υποχρ. προς Προμ.Χ 360 1.125.528,69  1.279.045,05  423  329   

  Προμηθευτών          Σύνολο Αγορών    971.074,17  1.398.492,23  ημέρες  ημέρες 

                  

β Ημέρες πιστώσεως Απαιτ. από Πελάτ.Χ 360 2.465,60  8.615,60  1  3   

  Πελατών          Σύνολο Πωλήσεων 1.495.669,18   920.556,13  ημέρες   ημέρες   

4. Δείκτες  Αποδοτικότητας                  

α Μεικτών Κερδών      Μικτά  κέρδη   -15.974,81  128.615,12  -1,07%  0,14% 

   Σύνολο Πωλήσεων   1.495.669,18  920.556,13       

                  

β Αποδοτικότητας Καθαρά κέρδη εκμετ/σεως -260.073,68  -82.462,23  -17,39%  -0,09%   

  Εκμεταλλεύσεως         Σύνολο Πωλήσεων   1.495.669,18   920.556,13        

                      

 
 
4. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
 

4.1  Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα 
 

   Ο  κλάδος των τυροκοµικών χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισµό και µια 
τάση συγκέντρωσης. Έxoντας  αυτό ως δεδοµένο, η εταιρεία διοχετεύει τα 
προϊόντα της στη  συγγενή εταιρεία  ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ, εκµεταλλευόµενη το 
δικό της δίκτυο διανοµής  και πελατολόγιο, µε αποτέλεσµα να περιορίζει τους 
κινδύνους που σχετίζονται µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα. 
 

4.2 χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι 
 
α) πιστωτικός κίνδυνος 
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  Η  εταιρεία διατηρεί   σε σταθερά επίπεδα τον πιστωτικό κίνδυνο 
παρακολουθεί τις εξελίξεις και προσαρµόζει ανάλογα τις πολιτικές της. 
 
β) κίνδυνοι κεφαλαίου και ρευστότητος 
Η εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαια της έτσι ώστε να εξασφαλίζεται  ότι θα είναι 
βιώσιµη.  
 

5. Περιβαλλοντικά θέµατα 
Η εταιρεία σέβεται το περιβάλλον και προσπαθεί  να µην το µολύνει. Έχει 
συµβληθεί µε  εταιρεία ανακύκλωσης  για την ανακύκλωση των συσκευασιών 
των προιόντων της. Έχει  επίσης δικό της βιολογικό καθαρισµό .   

 
 

 
 
6. Εργασιακά θέµατα 
 
Η εταιρεία τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας και 
εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της απέναντι στην επιθεώρηση εργασίας και 
τους ασφαλιστικούς οργανισµούς. Λόγω του µικρού µεγέθους οι σχέσεις µε το 
προσωπικό είναι άριστες. 
 
Προβλεπόµενη πορεία της εταιρείας 
 

Όπως προκύπτει από την µέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας 
καθώς και από τα ιστορικά δεδοµένα και τις προβλέψεις µας, η τρέχουσα 
χρήση θα παρουσιάσει  αύξηση σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση όσον 
αφορά στον κύκλο εργασιών αλλά και επαναφορά στην κερδοφορία 
 

4. Χρεόγραφα 
Ανάλυση: 
Μετοχές της εταιρείας «ΑΝΚΙ Α.Ε», ποσοστό συµµ.    0,4%            €      890,21 
Μετοχές της εταιρείας «∆Ι.ΒΙ.ΠΕ.Κ Α.Ε», ποσοστό συµµ.2%          €   1.925,18 
Σύνολο                                                                       €   2.815,39 

 
 
 
5.   ∆ιαθέσιµο Συνάλλαγµα 

∆εν υπάρχει συνάλλαγµα   
 
 
      

6.   Ακίνητα της εταιρείας: 
1. Η εταιρεία κατέχει γήπεδο στο οικοδοµικό τετράγωνο 14 στην Βιοµηχανική 

περιοχή ΚΙΛΚΙΣ εκτάσεως µ2 10.858, αξία κτήσεως πλέον αναπροσαρµογή 
Ν. 2065/92 εκ €  298.849,12 . Στο ανωτέρω γήπεδο η εταιρεία ανήγειρε 
βιοµηχανοστάσιο για την παραγωγή γαλακτοκοµικών και τυροκοµικών 
προϊόντων, αξίας κατασκευής πλέον προσθηκών και αναπροσαρµογής Ν. 
2065/20, ποσού €  1.760.401,64. 

 
 Εµπράγµατα βάρη 

     Επί των παγίων της εταιρείας   δεν υπάρχουν  βάρη. 
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7.    Υποκαταστήµατα της εταιρείας 

Η εταιρεία δεν έχει  υποκαταστήµατα.  
 

8.   Άλλα σηµαντικά γεγονότα: 
Από τη λήξη της κλειόµενης  χρήσεως 31-12-15 µέχρι την ηµέρα συντάξεως 
της παρούσας εκθέσεως, δεν συνέβη κανένα σηµαντικό γεγονός που να 
επηρεάζει την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας.  
        
 
 
 
 
 
                

      Κιλκίς, 28  Μαρτίου 2016 
 
 
 
          Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

                                                     Πασχάλης  Χρ. Παπαζηλάκης 
          Α∆Τ   Σ 476399 

 
 
 

 
 

“Αυτή η έκθεση που αποτελείται από τέσσερις (4) σελίδες, είναι αυτή που 
αναφέρεται στην Έκθεση  Ελέγχου  ηµεροµηνίας  20 Μαΐου 2016” 
 
                   Αλεξανδρούπολη, 20   Μαΐου 2016 
                         Οι Τακτικοί Ελεγκτές Λογιστές 
 

 
 Αντώνιος Κυρ.Αντωνιάδης                  Μαρίνα Νικ.Μαργαρίτη 
                 Αριθµ.Αδείας 34591                               Αριθµ.Αδείας 56524             
             Ι.Μπέτσου 22 Αλεξ/πολη                         Απαλός Αλεξ/πολης   

                                                    


