ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της «ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 – 31/12/2014
προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Κύριοι Μέτοχοι,
έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε στην κρίση σας τα υπό του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920,
όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, προβλεπόμενα οικονομικά στοιχεία και
καταστάσεις που περιλαμβάνουν, τον ισολογισμό της 31/12/2014, την κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσης 2014, τον πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης και τέλος το
προσάρτημα πληροφοριών και επεξηγήσεων του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920.
Από το σύνολο των οικονομικών αυτών καταστάσεων τις οποίες εμπρόθεσμα το Διοικητικό
Συμβούλιο της εταιρείας σας απέδωσε, θα μπορέσετε όχι μόνο να αξιολογήσετε την εξέλιξη των
οικονομικών μεγεθών που συνθέτουν την περιουσία της εταιρείας, αλλά θα έχετε επίσης την
δυνατότητα να εκτιμήσετε το υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και των στελεχών της εταιρείας
συντελεσθέν έργο, κατά την χρήση 2014.
1. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρήσης
Όπως προκύπτει από την ανάλυση του λογαριασμού "Αποτελέσματα χρήσης" που ακολουθεί
τον ισολογισμό, τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων της χρήσης 2014 ανήλθαν στο ποσό των
ζημιών € -645.787,34 έναντι ποσού ζημιών € -763.559,55 την προηγούμενη χρήση, μειωμένες
κατά € 117.772,21 ή κατά ποσοστό 15,42 %
Ο κύκλος των εργασιών διαμορφώθηκε στο ποσό των € 139.200,81 και είναι μειωμένος σε
σχέση με τον αντίστοιχο της προηγουμένης χρήσης κατά ποσοστό 38,67% και σε απόλυτο
ποσό κατώτερος κατά € 87.768,59. Το κόστος πωληθέντων διαμορφώθηκε στο ποσό των €
456.568,26 έναντι 581.504,69 € μειωμένο σε σχέση με αυτό της προηγούμενης χρήσης κατά €
124.936,43 και σε ποσοστό κατά 21,49%. με αποτέλεσμα την μείωση του μικτού περιθωρίου
κέρδους, -227,99% στη χρήση 2014 έναντι ποσοστού -156,20% στη χρήση 2013.
Συνέπεια της μείωσης του κύκλου εργασιών, τα
«Μικτά αποτελέσματα
(ζημίες)
εκμετάλλευσης» ανήλθαν στις -317.367,45 € έναντι -354.535,29 € του 2013 μειωμένα κατά €
37.167,84 και ποσοστό 10,48%.
Ως αποτέλεσμα του μειωμένου μικτού αποτελέσματος, τα «ολικά αποτελέσματα
εκμετάλλευσης» (λειτουργικές ζημίες) της χρήσης 2014 μειώθηκαν κατά ποσό € 128.210,22
και διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους €- 641.634,15 χρήση 2014 από ζημιές ύψους € 769.844,37 στη χρήση 2013,
Η δυσανάλογη μείωση του κόστους πωληθέντων και κατ΄ επέκταση η μείωση των μικτών
αποτελεσμάτων σε σχέση με τις πωλήσεις , οφείλεται σε ομάδα εμπορευμάτων , τα οποία κατά
το παρελθόν είχαν αποτιμηθεί σε αρκετά υψηλές τιμές . Κατά την έρευνα που κάναμε στην
αγορά σήμερα και λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης , τα εμπορεύματα έχουν υποτιμηθεί , οπότε
αναγκαστήκαμε και εμείς να τα αποτιμήσουμε σε χαμηλές τιμές που ισχύουν σήμερα στην
αγορά. Το ποσό που προέκυψε κατά την υποτίμηση και επιβαρύνει τα αποτελέσματα είναι €
293.000,10 .
Περαιτέρω, τα καθαρά αποτελέσματα ζημίες της χρήσης 2014 αυξήθηκαν από τα «έκτακτα
αποτελέσματα» ποσού € 4.153,19 , και έφθασαν στα -645.787,34 € έναντι -763.559,55 € του
έτους 2013 μειωμένα κατά 117.772,21 € και ποσοστό 15,42%.
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Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται μια συνοπτική παρουσίαση της κατάστασης
αποτελεσμάτων της χρήσης 2014 σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά της χρήσης 2013.

Σύγκριση λογαριασμών Αποτελεσμάτων χρήσεων 2014 και 2013
Λογαριασμοί
α. Πωλήσεις
β. Κόστος Πωληθέντων
γ. Άλλα έσοδα εκμετάλευσης
δ. Έξοδα Διοιήκησης και Διάθεσης
ε. Χρηματ/κα αποτελέσματα
στ. Εκτακτα αποτελέσματα
ζ. Καθαρά κέρδη

Υπόλοιπο 2014 Υπόλοιπο 2013 Μεταβολή %
139.200,81
226.969,40 -38,67%
-456.568,26
-581.504,69 -21,49%
0,00
0,00
-141.249,03
-202.741,21 -30,33%
-183.017,67
-212.567,87 -13,90%
-4.153,19
6.284,82 -166,08%
-645.787,34
-763.559,55 -15,42%

2. Οικονομική θέση της Εταιρείας
Τα αριθμητικά δεδομένα του ισολογισμού σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της προηγουμένης
χρήσεως έχουν ως εξής
:
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Ενεργητικό
Μείον: Παθητικό
Καθαρή Περιουσία
Αναλυση Ενεργητικού

Έκθεση Διαχείρισης Δ.Σ. χρήσης 2014
Χρήση 2014
2.331.345,52
5.377.971,10
-3.046.625,58

Χρήση 2013
Μεταβολή %
2.706.759,17
-13,87%
5.105.397,41
5,34%
-2.398.638,24
27,01%

Πάγιο ενεργητικό (αξία κτήσης)
Μείον: σωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρό Ενεργητικό

2.331.166,07
1.084.619,78
1.246.546,29

1.986.294,59
1.059.566,69
926.727,90

17,36%
2,36%
34,51%

Αποθέματα
Απαιτήσεις
Διαθέσιμα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

638.618,37
426.296,14
19.884,72
1.084.799,23

957.984,18
448.632,45
15.309,73
1.421.926,36

-33,34%
-4,98%
29,88%
-23,71%

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού
Σύνολο ενεργητικού

0,00
2.331.345,52

358.104,91
2.706.759,17

-100,00%
-13,87%

5.377.971,10
0,00
228.430,00
0,00
21.565,51
6.288,29
-3.302.909,38
-3.046.625,58

5.105.397,41
0,00
228.430,00
0,00
21.565,51
6.288,29
-2.654.922,04
-2.398.638,24

0,00%
0,00%
24,41%
27,01%

0,00
2.331.345,52

0,00
2.706.759,17

-13,87%

Ανάλυση Παθητικού
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Τακτικό αποθεματικό
Αποθεματικά κεφάλαια
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού
Σύνολο Παθητικού

5,34%
0,00%

Στον τομέα των επενδύσεων η Εταιρεία στη χρήση 2014 επένδυσε € 345.615,73 σε πάγια στοιχεία
ως εξής:
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
Σύνολο

0,00
345.615,73
0,00
0,00
0,00
0,00
345.615,73

Παρακάτω, παρατίθενται οι ακόλουθοι αριθμοδείκτες για την καλύτερη κατανόηση της
οικονομικής κατάστασης της εταιρείας.
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Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης
1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

1.084.799,23

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.331.345,52

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1.246.546,29

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.331.345,52

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

5.377.971,10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2.331.345,52
-3.046.625,58

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1.246.546,29

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1.084.799,23

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

5.377.971,10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ
φόρων
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

11.

-3.046.625,58

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

46,53%

-4.293.171,87

53,47%

-56,65%

-130,68%

-317.367,45

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

139.200,81

926.727,90

34,24%

-2.398.638,24

-46,98%

-2.398.638,24

-88,62%

2.706.759,17

230,68%

5.105.397,41

188,62%

2.706.759,17

-244,41%

-2.398.638,24

-258,83%

926.727,90

20,17%

1.421.926,36

27,85%

5.105.397,41

-395,76%

-4.041.575,96

-284,23%

1.421.926,36

-460,94%

-769.844,37

--339,18%

226.969,40

21,20%

-3.046.625,58

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

52,53%

5.105.397,41

139.200,81

-645.787,34

1.421.926,36

2.706.759,17

1.084.799,23

-641.634,15

31/12/2013

2.706.759,17

5.377.971,10

2.331.345,52

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10.

-3.046.625,58

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

9.

31/12/2014

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
4.
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-763.559,55

31,83%

-2.398.638,24

-227,99%

-354.535,29

-156,20%

226.969,40
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3. Μετοχικό Κεφάλαιο
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας την 31/12/2014 ανέρχεται σε € 228.430,00 και διαιρείται
σε 10.600 μετοχές των € 21,55 έκαστη.
4. Προσωπικό
Στις 31/12/2014 το προσωπικό της εταιρείας ανερχόταν σε 2 άτομα (2 υπάλληλοι ). Ιδιαίτερα
προβλήματα με το προσωπικό κατά την παρελθούσα χρήση δεν υπήρξαν.
5. Λογιστικές αρχές
Για την κατάρτιση του ισολογισμού της παρούσης χρήσεως όπως και της συνοδεύουσας
Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης, εφαρμόστηκαν οι βασικές λογιστικές αρχές, οι οποίες
έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και οι οποίες μαζί με άλλες χρήσιμες πληροφορίες, αναφέρονται
στο προσάρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των οικονομικών καταστάσεων.
6. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας
Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερα δυσμενή κατάσταση της Ελληνικής αγοράς, αλλά και της
οικονομίας ,τα παραπάνω ποσοστά μεταβολών, θα μπορούσαν να κριθούν ικανοποιητικά, η
δε δυναμική της Εταιρείας είναι μεγάλη και αποδεδειγμένη μέσα από την μακρόχρονη πορεία
της.
Το Δ.Σ. της Εταιρείας , καταβάλει και θα συνεχίσει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια
για να βελτιώσει την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα της εταιρείας μέσω της
αποτελεσματικής διαχείρισης του λειτουργικού κόστους σε συνδυασμό με την διάθεση των
αποθεμάτων της και τις πωλήσεις νέων εμπορευμάτων που θα προμηθευτεί .
7. Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για την εταιρεία, δεδομένης της παρούσας οικονομικής
κατάστασης, είναι:
 η παραπέρα, περιορισμένη πιθανότατα, αύξηση των επισφαλών απαιτήσεων των
χονδρικών πωλήσεων, ως αποτέλεσμα της δραστικής μείωσης της ζήτησης των τελικών
καταναλωτών,
 το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης των πωλήσεων λόγω της συνεχόμενης ύφεσης της
Ελληνικής οικονομίας και της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών
8. Δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης
Η εταιρεία δεν έχει δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης, όντας μια καθαρά
εμπορική επιχείρηση.
9. Υποκαταστήματα της εταιρείας
Η εταιρεία διατηρεί 1 υποκατάστημα, στην Παιανία.
10. Χρηματοοικονομικά μέσα
Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά μέσα ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση
των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της, της οικονομικής κατάστασης και του
λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.
11. Ακίνητα της εταιρείας
Η εταιρεία δε διαθέτει ιδιόκτητα ακίνητα, αλλά έχει πραγματοποιήσει δαπάνες κτιριακών
εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων συνολικού ποσού ύψους € 2.331,27, ενώ οι σωρευμένες
αποσβέσεις των εν λόγω κτιριακών εγκαταστάσεων, ανήλθαν στο ποσό των € 1.096,80.
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12. Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία λήξης της χρήσης
Από την λήξη της χρήσης και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης, δεν
συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που θα επέφερε διαφοροποίηση στα κονδύλια των
οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014, ή που θα είχε επίπτωση στην τρέχουσα
οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
Με την βεβαιότητα τέλος ότι το Δ. Σ. κατέβαλλε κάθε δυνατή και νόμιμη προσπάθεια για την
επίτευξη των στόχων της χρήσης 2014 και έπειτα από τις παρασχεθείσες πληροφορίες και
επεξηγήσεις σχετικά με την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά την χρήση 2014,
παρακαλούμε όπως εγκρίνετε το σύνολο των υποβαλλόμενων στην γνώμη και κρίση σας
οικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό της 31/12/2014, την κατάσταση
του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης 2014, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και το
προσάρτημα των πληροφοριών και επεξηγήσεων του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920,
απαλλάξετε δε το Διοικητικό Συμβούλιο, της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την
διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά το έτος 2014 και παρακαλούμε να τεθεί ως έχει και
υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Τα παριστάμενα
μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνουν την έκθεση προς την Γενική Συνέλευση.
Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από
το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο της είναι συνεπές με τις
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014.
Αθήνα, 26 Απριλίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΓΡΙΟΣ Π. ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΒ 526702/2006

Ο ΑΝΤ/ΔΡΟΣ &
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΑΡΟΥΝΗΣ
Φ 049463/2001

Ο Λογιστής

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΓΝΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΒ 502852
ΑΡ. ΑΔ. Α’ ΤΑΞΗΣ:0018020
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