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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 
«Ν. Κ.  ΠΛΑΣΤΙΚΑ  Α.Β.Ε.Ε» 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΤΗΣ 27/06/2015 
  
Κύριοι  μέτοχοι, 
Ο ισολογισμός της 31/12/2014 και οι λοιπές οικονομικές καταστάσεις της ιδίας χρήσεως, 
συντάχθηκαν σύμφωνα με τις σχετικές, για τις οικονομικές καταστάσεις  Διατάξεις του Ν. 
2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα και μέσα στα πλαίσια και τους ορισμούς του ΕΓΛΣ 
(Π.Δ. 1123/80), όπως ισχύει σήμερα. 
  
Συνημμένως υποβάλλουμε στη Γενική Συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της 
εταιρείας για την χρήση  01/01 – 31/12/2014  με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ’ αυτές, 
και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε. 
  

1. Γενικά. 
  

Η εταιρεία ασχολείται με την παραγωγή πλαστικών ειδών συσκευασίας και 
ειδικότερα με την παραγωγή δοχείων συσκευασίας ελιών .. 
Η έδρα και το εργοστάσιο της εταιρείας στεγάζεται στη Θέση Καψάλα Μάνδρα 
Αττικής, σε ενοικιαζόμενο κτίριο. 

  
2. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρέιας. 

  
Οι πωλήσεις παρουσίασαν μείωση κατά την κλειόμενη χρήση, σε σχέση με την 
προηγούμενη. Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα ανήλθαν σε 3.910.098,85 €  έναντι 
4.096.368,74 το 2013. 
Τα ολικά  αποτελέσματα εκμετάλλευσης της χρήσης 2014, ανήλθαν σε 470.213,47 
€  έναντι 451.231,26 € της χρήσης 2013. 
Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε 469.816,72 €  έναντι 
380.211,45  € την προηγούμενη χρήση. Τούτο οφείλεται στην μείωση δαπανών 
και πιστεύομε ότι τα αποτελέσματα θα είναι περίπου τα ιδία  την χρίση 2015. 
  
 
Λοιποί Αριθμοδείκτες της εταιρείας 
  
Α. Συντελεστής παγιοποίησης περιουσίας .. 
  
                                                              2014                                    2013 
  
Πάγιο ενεργητικό                       408.472,62         16%           410.585,08         19% 
Σύνολο ενεργητικού                 2.512.337,74                        2.124.323,44 
  
  
 
Κυκλοφορούν ενεργητικό       2.095.574,43        83%          1.704.277,06        80% 
Σύνολο ενεργητικού              2.512.337,74                           2.124.323,44 
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Β. Συντελεστής δανειακής επιβάρυνσης 
  
Ίδια κεφάλαια                      1.417.203,80      134%           1.075.185,58      104%   
Σύνολο υποχρεώσεων        1.054.703,99                           1.029.200,60 

 
Γ. συντελεστής κάλυψης παγίου ενεργητικού 
  
Ίδια κεφάλαια               1.417.203,80      347%                1.075.185,58      262%   
Πάγιο ενεργητικό           408.472,62                                   410.585,08 
  
Δ.  συντελεστής κάλυψης βραχ. Υποχρεώσεων 
  
Κυκλοφορούν ενεργητικό   2.095.574,43        232 %      1.704.277,06         212%        
Βραχ. Υποχρεώσεις            904.703,99                             804.200,60 

  
Ε.  συντ/στής Μ.Ο.  προθεσμίας είσπραξης απαιτήσεων 
  
 Απαιτ από πελάτες χ 365  1.373.379,28 χ 365     128  1.294.866,36 χ 365     115 

                  Πωλήσεις                           3.910.098,95                      4.096.368,74 
 

Στ.  συντ/στής Μ.Ο. προθεσμίας εξόφλησης προμηθευτών 
  
Υποχρ προς προμηθευτές χ 365    439.955,51 χ 365  57   212.252,33 χ 365  26 

                  Κόστος πωλήσεων                       2.801.596,97              2.972.659,51 
  

3.  Οικονομική θέση της εταιρείας 
  
Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι αυτή που παρουσιάζεται 
στον ισολογισμό και αναλύθηκε παραπάνω. 
  
4.Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας 
  
Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας, ο κύκλος 
εργασιών της τρέχουσας χρήσης θα είναι στα ίδια επίπεδα  με την κλεισμένη  
χρήση .. 
Για τους λόγους αυτούς λοιπόν πιστεύουμε ότι η νέα χρήση 2015 θα είναι το ίδιο 
ικανοποιητική όπως και η  προηγούμενη. 
  
5.Ακίνητα της εταιρείας 
  
Η εταιρεία δεν κατέχει ακίνητα 
  
6 ..Σημαντικές ζημίες της εταιρείας 
  
  Δεν υπάρχουν.. 
  
7.Τομέας έρευνας και ανάπτυξης 
  
Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό. 
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8.Συμμετοχές 
  
Η εταιρεία  δεν συμμετέχει σε άλλη εταιρεία. 
  
9.Περιβάλλον 
Η δραστηριότητα της εταιρείας δεν επηρεάζει το περιβάλλον, ώστε να απαιτούνται 
μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Παρά ταύτα  η εταιρεία προσπαθεί στο 
μέτρο του δυνατού να  συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος  με 
εξοικονόμηση ηλεκτρ. ρεύματος και νερού .. 
  
10. Λοιπές πληροφορίες 
  
Το προσωπικό της εταιρείας ανέρχεται σε 22 άτομα, θεωρείται ικανοποιητικά 
εκπαιδευμένο για τις ανάγκες της εταιρείας, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για 
την περαιτέρω βελτίωσή του. 
  
11. Σημαντικά γεγονότα μετά την  ημερομηνία ισολογισμού 

  
Τέλος,  σημαντικό γεγονός κατά την έννοια του άρθρου 43α παρ. 3-α του Ν.2190/20 
δεν προβλέπεται να συμβεί κατά την τρέχουσα χρήση. 

  
Μάνδρα, 30 Απριλίου 2015 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 

   

   

   

 

ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

ΤΣΑΠΟΥΡΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 

Βεβαιώνεται ότι αυτή η έκθεση που αποτελείται από τρεις (3) σελίδες, είναι εκείνη 

που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου μας, με ημερομηνία 22 Μαΐου 2015. 

Αθήνα, 22 Μαΐου 2015 

 

 

 

Βαρδάνης Πανάρετος 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 15601 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 

 


