Έκθεση διαχείρισης
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
PRIMAROLI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΑΦΙΔΩΝ
«PRIMAROLI Α.Ε»
προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων
επί του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2016
Περίοδος 1/1/2016 - 31/12/2016

Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε υπό την κρίση σας τις οικονομικές καταστάσεις της
31.12.2016 της εταιρείας μας οι οποίες βρίσκονται στα χέρια σας και συμπληρωματικά σας
γνωρίζουμε τα εξής:

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας
Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης Χρήσεως 1/1/2016 - 31/12/2016 παρουσίασε
αύξηση κατά 120,19 % και ανήλθε σε Ευρώ 1.651.134,49 έναντι Ευρώ 749.853,46

της

προηγούμενης χρήσεως.
Τα μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως παρουσίασαν μείωση 0,72 % και
ανήλθαν σε Ευρώ 103.628,29 έναντι Ευρώ 104.381,41 της προηγούμενης χρήσης. Τα έξοδα
διοικήσεως και τα έξοδα διαθέσεως διαμορφώθηκαν, σε σχέση με τα αντίστοιχα της
προηγούμενης χρήσης ως εξής:
Χρήση 2016

Χρήση 2015

Έξοδα διοικήσεως

€

133.749,22

€

230.948,70

Έξοδα διαθέσεως

€

38.950,29

€

54.699,49

Το αποτέλεσμα (ζημία) προ φόρων μειώθηκαν κατά 72.91% και ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 89.417,07 έναντι του ποσού Ευρώ -330.018,94 της προηγούμενης χρήσης. Η μείωση αυτή της
ζημίας σε σχέση με την προηγούμενη χρήση οφείλεται κυρίως στην μείωση των εξόδων
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διοίκησης, διάθεσης και των Λοιπών εξόδων και ζημιών σε σχέση με την μεγάλη αύξηση του
κύκλου εργασιών της εταιρείας.
2.Οικονομική θέση της εταιρείας
Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας δεν κρίνεται ικανοποιητική. Οι οικονομικοί
δείκτες, που παρατίθενται στη συνέχεια

δεν εμφανίζονται θετικοί. Η αποδοτικότητα της

εταιρείας δεν κρίνεται ικανοποιητική.
2.1 Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης
31/12/2016
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο Ενεργητικού

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο Ενεργητικού

1.039.343,90

64,16%

1.619.986,45

580.642,55

31/12/2015
900.634,86

58,89%

1.529.294,06

35,84%

1.619.986,45

628.659,20

41,11%

1.529.294,06

Οι δύο αυτοί δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία και μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.
Καθαρή θέση
Σύνολο Υποχρεώσεων
Καθαρή θέση
Σύνολο Παθητικού

-30.791,12

-1,87%

1.650.777,57
-30.791,12

58.625,95

3,99%

1.470.668,11
-1,90%

1.619.986,45

58.625,95

3,83%

1.529.294,06

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Παθητικού

1.650.777,57

101,90%

1.619.986,45

1.470.668,11

96,17%

1.529.294,06

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την δανειακή επιβάρυνση της Εταιρείας.
Καθαρή θέση

-30.791,12

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

580.642,55

-5,30%

58.625,95

9,33%

628.659,20

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
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της εταιρείας από την Καθαρή θέση αυτής.

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.039.343,90

66,70%

1.558.318,64

900.634,86

66,45%

1.355.360,08

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
της με στοιχεία των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία δεν καλύπτουν πλήρως την 31.12.2016 τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

2.2 Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Κύκλος εργασιών

-47.775,25

-2,89%

1.651.134,49

-286.152,22

-38,16%

749.853,46

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των
χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων.

Αποτέλεσμα προ φόρων
Καθαρή θέση

-89.417,07

290,40%

-30.791,12

-330.018,94

562,92%

58.625,95

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα της καθαρής θέσης της εταιρείας.

Μικτό αποτέλεσμα
Κύκλος εργασιών

103.628,29
1.651.134,49

6,28%

104.381,41

13,92%

749.853,46

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού αποτελέσματος επί των
πωλήσεων της εταιρείας.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας
Εκτιμάται ότι και την προσεχή εταιρική χρήση, η οικονομική κατάσταση της εταιρείας
δεν θα είναι καλύτερη για τον λόγο αυτό πρέπει η Γενική Συνέλευση να πάρει μέτρα.
Οι προοπτικές για το έτος 2017 λαμβάνοντας υπ’ όψη και την μέχρι τώρα πορεία της
εταιρείας από την αρχή του έτους, παραμένει στα ίδια επίπεδα με εκείνα του 2016 και
συνεπώς πρέπει η Γενική Συνέλευση να πάρει αποφάσεις για το μέλλον της εταιρείας.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος η διοίκηση της εταιρείας απεφάσισε να
διευρύνει τις δραστηριότητες της εταιρείας με την συγκέντρωση και εμπορία πρώτης ύλης
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σταφίδας και την κατάκτηση νέων αγορών τόσο στην πώληση ετοίμων προϊόντων όσο και στην
παροχή υπηρεσίας (φασόν). Παράλληλα θα κάνει πρόταση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων να γίνει αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου είτε με καταβολή μετρητών είτε με
κεφαλαιοποίηση υποχρέωσης της εταιρείας προς αυτούς.
Σχετικά με το θέμα των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας παρατίθενται περισσότερες
πληροφορίες στην παράγραφο 2 του Προσαρτήματος.

4. Κατεχόμενα χρεόγραφα από την εταιρεία σε ποσοστό άνω του 10%
Η εταιρεία μας δεν έχει στην κατοχή της χρεόγραφα.
5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα
Δεν υπάρχει διαθέσιμο συνάλλαγμα στην εταιρεία.
6. Επενδύσεις
Στην παρούσα χρήση η εταιρεία μας πραγματοποίησε επενδύσεις ποσού 5.409,04 Ευρώ. Για
την επόμενη χρήση δεν προβλέπονται νέες επενδύσεις δεδομένου ότι οι υπάρχουσες
επενδύσεις καλύπτουν τις ανάγκες της εταιρείας.
7. Ακίνητα της Εταιρείας
Η εταιρεία έχει στην

κυριότητα της

ένα οικόπεδο βιομηχανοστασίου αξίας κτήσεως

41.468,48 €. Στο ανωτέρω οικόπεδο υπάρχει κτίσμα που χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση
της παραγωγικής μονάδας, του οποίου η αναπόσβεστη αξία κτήσης στις 31.12.2016 ήταν
505.587,55 Ευρώ.
7. Υποκαταστήματα
Η εταιρεία μας έχει ένα υποκατάστημα στο Καίσαρι Νομού Κορινθίας στο οποίο έχει την
παραγωγική της δραστηριότητα.
8. Αποτελέσματα της χρήσης
Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως 2016 ανήλθε σε Ευρώ 1.651.134,49 και το
μικτό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε κέρδος ποσού Ευρώ 103.628,29. Τα λοιπά συνήθη έσοδα
ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 22.849,10. Τα έξοδα διοίκησης ανήλθαν σε Ευρώ 133.749,22 και
τα έξοδα διάθεσης ανήλθαν σε Ευρώ 38.950,29. Τα λοιπά έξοδα και ζημίες ανήλθαν σε Ευρώ
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1.831,55 και τα λοιπά έσοδα και κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 278,42. Μετά την προσθήκη των
πιστωτικών τόκων και συναφών εσόδων, ποσού Ευρώ 46,25 και την

αφαίρεση των

χρεωστικών τόκων και συναφών εξόδων, ποσού Ευρώ 41.688,07, διαμόρφωσαν τις ζημίες της
χρήσεως στο ποσό Ευρώ 89.417,07.
9. Πρόταση για διάθεση των αποτελεσμάτων
Στις ανωτέρω προκύψασες ζημίες χρήσεως, ποσού Ευρώ 89.417,07, προστίθενται και
οι σωρευμένες οι ζημίες προηγουμένων χρήσεων, ποσού 3.584.523,07 Ευρώ και δεν
απομένουν κέρδη προς διάθεση αλλά μεταφέρονται ζημίες εις νέο, ποσού Ευρώ 3.673.940,14
για να συμψηφισθούν με τυχόν μελλοντικά κέρδη.

10. Σημαντικά γεγονότα
Κατά το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως μέχρι
την υποβολή της παρούσας δεν συνέβησαν

σημαντικά γεγονότα και η

όλη πορεία των

εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά.
Κύριοι μέτοχοι, είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.
Μετά από τα παραπάνω κύριοι Μέτοχοι σας παρακαλούμε:
1. Να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα Οικονομικών Καταστάσεων) της
χρήσεως 2016. Καθώς και την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της
χρήσεως 2016.
2. Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως
2016.
3. Να εγκρίνετε τις αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και να
προεγκρίνετε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017.
4. Να αποφασίσετε για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας αφού λάβετε υπόψη
ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας είναι αρνητικό.
5. Να ορίσετε έναν τακτικό ελεγκτή και έναν αναπληρωματικό από το Σώμα Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2017.
6. Επικύρωση αποφάσεων των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων της χρήσης 2016
7. Έγκριση και επικύρωση όλων των αποφάσεων που πάρθηκαν μέσα στη Χρήση 2016 νόμιμα,
από το Δ.Σ.
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8. Εξουσιοδότηση Δ.Σ. για τη σύναψη συμβάσεων με τους Δ/ντές, Υποδ/ντές, Προϊσταμένους
και λοιπά στελέχη της εταιρείας.
Πάτρα, 4 Απριλίου 2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ακριβές αντίγραφο από τα Πρακτικά του Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Ν. Κατσούλης
Α.Δ.Τ.: ΑΚ 955100

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση που αποτελείται από (6) έξι σελίδες, είναι εκείνη που
αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 22 Μαΐου 2017.
Αθήνα, 22 Μαΐου 2017
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Φαίδων Ζ. Τζώρας
Α.Μ.Σ.Ο.Ε. Λ.14911
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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