
ΕΚΘΕΗ   ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
ΠΡΟ  ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ   
ΣΗ «ΕΠΑΛΙ ΑΕ»  ΣΗ14θσ Αυγοφςτου  2021 
Η Ετιςια Ζκκεςθ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου για τθ χριςθ 1.1.2020 ζωσ 
31.12.2020, θ οποία ςυντάςςεται ςφμφωνα με το καταςτατικό και τισ διατάξεισ των νόμων 
4548/2018 και 4308/2018 προκειμζνου να εγκρικεί μαηί με τισ ετιςιεσ χρθματοοικονομικζσ 
καταςτάςεισ τθσ ίδιασ χριςθσ από τθ Γενικι υνζλευςθ, ζχει ωσ εξισ: 
 
1. Ανάλυςθ τθσ εξζλιξθσ και των επιδόςεων των δραςτθριοτιτων τθσ οντότθτασ και τθσ 
κζςθσ τθσ εταιρίασ 
α. υνοπτικι περιγραφι επιχειρθματικοφ μοντζλου  
Η εταιρία «ΕΠΑΛΙ ΑΕ» ςυςτικθκε τθν 26/3/2016από μετατροπι τθσ ΟΕ με τθν επωνυμία 
«Κ.Γιαννοποφλου-Α.Σςαπικοφνθσ ΟΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ». 
Εδρεφει ςτο Καπελζτο Ηλείασ. 
Σο κφριο αντικείμενό τθσ είναι θ εμπορία φυτϊν φράουλασ, λιπαςμάτων, γεωργικϊν 
φαρμάκων, ωφζλιμων εντόμων, κακϊσ και κάκε είδουσ πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ, και θ 
παροχι ςυμβουλευτικϊν και μελετθτικϊν υπθρεςιϊν ςτον κλάδο των αγροτικϊν 
εκμεταλλεφςεων. Επίςθσ δραςτθριοποιείται ςτθν παραγωγι, ζρευνα και ανάπτυξθ νζων 
καλλιεργειϊν. 
Οι εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρίασ είναι μιςκωμζνεσ.Γραφεία και αποκικεσ βρίςκονται ςε κοινό 
χϊρο ςτο Καπελζτο Ηλείασ.  
Πελάτεσ τθσ είναι αγροτικζσ εκμεταλλεφςεισ και πελάτεσ λιανικισ κατά κφριο λόγο των 
νομϊν Ηλείασ και Αχαϊασ. Η διαφιμιςθ τθσ εταιρίασ γίνεται μζςω τθσ ποιότθτασ των 
προϊόντων και υπθρεςιϊν μασ. 
Η εταιρία διοικείται από το Διοικθτικό τθσ υμβοφλιο, το οποίο ζχει εκχωριςει τθν 
αρμοδιότθτα τθσ εταιρικισ δζςμευςθσ και εκπροςϊπθςθσ ςτθν Κωνςταντίνα Γιαννοποφλου 
του Γεωργίου, Πρόεδρο του Διοικθτικοφ  υμβουλίου και Διευκφνουςα φμβουλο, θ οποία  
είναι και μζτοχοσ τθσ εταιρίασ. 
Η επιτυχθμζνθ δραςτθριότθτα τθσ Εταιρίασ οφείλεται ςτουσ εξισ παράγοντεσ:                 
α) πελατολόγιο του οποίου ικανοποιοφνται οι ανάγκεσ, β) εξειδικευμζνο προςωπικό και γ) 
ποιότθτα εμπορευμάτων και υπθρεςιϊν. 
β. τόχοι, βαςικζσ αξίεσ και κφριεσ ςτρατθγικζσ 
τόχοι  
α) Αφξθςθ του τηίρου,  
β) Βελτίωςθ του περικωρίου μικτοφ και κακαροφ κζρδουσ,  
γ) Είςοδοσ τθσ επιχείρθςθσ και ςε νζεσ κατθγορίεσ εμπορευμάτων. 
Βαςικζσ αξίεσ 
α) Ζντιμθ ςχζςθ με τουσ πελάτεσ,  
β) Κατάλλθλο εργαςιακό περιβάλλον,  
γ) Ευκαιρίεσ εξζλιξθσ ςτουσ εργαηομζνουσ ,  
δ)Ποιότθτα υλικϊν. 
Κφριεσ ςτρατθγικζσ 
α) Διατιρθςθ και ιςχυροποίθςθ ςτο χϊρο και επίςθσ επζκταςθ εντόσ των επόμενων ετϊν 
με ςυνεργαςίεσ ςε νζα πεδία δράςθσ. 
β) Θωράκιςθ τθσ εταιρίασ από ακζμθτεσ και παράνομεσ ανταγωνιςτικζσ πρακτικζσ ςε βάροσ 
τθσ. 
γ. Αρχζσ διοίκθςθσ και εςωτερικά ςυςτιματα διαχείριςθσ 
Η διοίκθςθ τθσ εταιρίασ παρζχει κατάλλθλο περιβάλλον για τθ λειτουργία τθσ,ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται ότι όλοι οι διακζςιμοι πόροι τθσ δραςτθριοποιοφνται πλιρωσ για τθν 
επίτευξθ των αντικειμενικϊν ςκοπϊν τθσ. Οι πολιτικζσ τθσ εταιρίασ ςτα ςτάδια τθσ 
παραγωγικισ και λειτουργικισ τθσ δραςτθριότθτασ δίνουν ζμφαςθ: 



α) τθν παροχι υψθλισ ποιότθτασ προϊόντων και υπθρεςιϊν. 
β)Σθν εφαρμογι διαδικαςιϊν που ςτθρίηονται ςε διαφάνεια και δικαιοςφνθ και τθν 
κακιζρωςθ κοινϊν αρχϊν και κανόνων. 
γ) εβαςμό για το περιβάλλον . 
τθν Εταιρία δεν υπάρχει γραπτόσ « Κανονιςμόσ Εργαςίασ - Οργανόγραμμα».Η Εταιρία δεν 
διακζτει ανεξάρτθτθ Τπθρεςία Εςωτερικοφ Ελζγχου. Προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ 
ανεξαρτθςία και θ πλιρθσ διαφάνεια λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ Εςωτερικοφ Ελζγχου, θ 
λειτουργία τθσ εποπτεφεται από το Δ..  
δ. Περιγραφι των προθγοφμενων επιδόςεων, τθσ αλυςίδασ αξίασ και των ενςϊματων και 
άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων. 
δα) Προθγοφμενεσ επιδόςεισ 
Κφκλοσ εργαςιϊν 
Η χριςθ που εξετάηουμε ιταν μια ακόμα δφςκολθ χρονιά. Η ςυνζχιςθ τθσ οικονομικισ 
κρίςθσ και θ πανδθμία επθρζαςε αρνθτικά το οικονομικό περιβάλλον.  
Μζςα ςε αυτό το δυςμενζσ οικονομικό κλίμα, οι ςυνζπειεσ του οποίου επιτάκθκαν εξαιτίασ 
τθσ εκδιλωςθσ και αποκορφφωςθσ ακζμθτων και παράνομων ανταγωνιςτικϊν πρακτικϊν 
ςε βάροσ τθσ, θ εταιρία κατζγραψε μείωςθ του κφκλου εργαςιϊν τθσ κατά € 1.576.397,61 
(ποςοςτό 39,18%). 
Περικϊριο Μικτοφ Κζρδουσ 
Σθ χριςθ που εξετάηουμε το Περικϊριο Μικτοφ Κζρδουσ μειϊκθκε κατά 237.345,83 € 
(ποςοςτό 28,92%). 
Άλλεσ θμαντικζσ χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ τθσ χριςθσ. 
Σα αποτελζςματα προ φόρων για τθ χριςθ 2020 ανιλκαν ςε κζρδθ €325.212,63 ζναντι 
κερδϊν €382.995,74 παρουςιάηοντασ μείωςθ κατά 57.783,11 (ποςοςτό 15,09%). 
Σα χρθματοοικονομικά ζξοδα ανιλκαν ςε € 11.065,63 ζναντι €10.878,31 παρουςιάηοντασ 
αφξθςθ κατά € 187,32 (ποςοςτό 1,72%). 
Σα ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ και διάκεςθσ τθσ εταιρίασ ανιλκαν ςε €258.219,99 για το 
2020 ζναντι €439.449,68, για το 2019 παρουςιάηοντασ μείωςθ € 181.229,69 (ποςοςτό 
41,24%). 
Ο ςυνολικόσ δανειςμόσ από €154.302,41 ςτισ 31/12/2019 ζφκαςε ςτα €530,67 ςτισ 
31/12/2020 και ουςιαςτικά μθδενίςτθκε. 
Σα Σαμειακά Διακζςιμα και Ιςοδφναμα τθσ 31/12/2020 εμφανίηονται μειωμζνα κατά 
47,15% και διαμορφϊκθκαν ςε €302719,55 ζναντι €572768,36 τθν προθγοφμενθ χριςθ.  
δβ) «Αλυςίδα αξίασ» *2+  
Όλεσ οι λειτουργίεσ (κφριεσ ι υποςτθρικτικζσ) τθσ εταιρίασ προςπακοφν να προςδϊςουν 
«προςτικζμενθ αξία» ςτον πελάτθ μασ ςε ςχζςθ με τθν αξία που πιραμε από τον 
προμθκευτι μασ. 
δγ) Ενςϊματα και άυλα περιουςιακά ςτοιχεία. 
Επενδφςεισ το ζτοσ  
Σθν χριςθ που εξετάηουμε θ εταιρία δεν διενζργθςε ςθμαντικζσ επενδφςεισ. 
Αξία ενςϊματων και άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων 
Η αξία των ενςϊματων και άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων, κακϊσ και οι μεταβολζσ τουσ 
κατά τθν χριςθ που εξετάηουμε φαίνεται ςτον ςχετικό «Πίνακα» του Προςαρτιματοσ των 
Οικονομικϊν Καταςτάςεων. 
Ηεταιρία είναι και κάτοχοσ του εμπορικοφ ςιματοσ SEPALISSA, το οποίο ζχει αναπτυχκεί 
(δεν ζχει δθλαδι αγοραςτεί) από τθν ίδια. 
 
2. Κυριότεροι κίνδυνοι. 
Η εταιρία παρακολουκεί ςυνεχϊσ τισ εξελίξεισ ζχοντασ ωσ ςτόχο να περιορίςει όςο το 
δυνατόν τισ πικανζσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ, οι οποίεσ μπορεί να προκφψουν από διάφορα 
γεγονότα.  



Οι ςυνικεισ χρθματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι ςτουσ οποίουσ εκτίκεται θ εταιρία 
είναι θ πικανι επιςφάλεια των πελατϊν που μπορεί να προκφψει.   
α) Αναφορά ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα με μνεία ςτουσ κφριουσ προμθκευτζσ και ςτουσ 
κανόνεσ ςυνεργαςίασ μεταξφ τουσ 
- Εφοδιαςτικι αλυςίδα  
Οι βαςικοί προμθκευτζσ τθσ εταιρίασ είναι από τθν ευρωπαϊκι αγορά. Οι κανόνεσ 
ςυνεργαςίασ μεταξφ τουσ είναι ςφμφωνοι με τουσ ςυνικεισ όρουσ τθσ αγοράσ. Δεν 
υπάρχουν λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ ι άλλεσ παραβάςεισ ςε ςχζςθ με τισ ςυμφωνίεσ που 
ζχουμε. 
Επίςθσ θ εταιρία με κατάλλθλουσ χειριςμοφσ διαςφαλίηει τθ ςυνζχιςθ τθσ ςυνεργαςίασ τθσ 
μεόλουσ τουσ κρίςιμουσ προμθκευτζσ τθσ ϊςτε να μθν τίκεται ςε κίνδυνο θ λειτουργία τθσ. 
Παράλλθλα θ εταιρία ζχει προβλζψει εναλλακτικοφσ τρόπουσ προμθκειϊν. 
Η διοίκθςθ τθσ εταιρίασ επανεξετάηει ςε τακτά χρονικά διαςτιματα τθν κακαρι 
ρευςτοποιιςιμθ αξία των αποκεμάτων και ςχθματίηει κατάλλθλεσ προβλζψεισ ϊςτε ςτισ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ να απεικονίηεται θ πραγματικι αξίασ τουσ. 
- Κίνδυνοσ απαξίωςθσ αποκεμάτων  
Η εταιρία λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για να ελαχιςτοποιιςει τον κίνδυνο 
απαξίωςθσ των αποκεμάτων τθσ λόγω κακισ ςυντιρθςθσ/φφλαξθσ ι τεχνολογικισ ι άλλθσ 
μεταβολισ. 
- Αςφάλιςθ αποκεμάτων  
Η εταιρία λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για να ελαχιςτοποιιςει τον κίνδυνο και τισ 
ενδεχόμενεσ ηθμιζσ λόγω απϊλειασ αποκεμάτων από φυςικζσ καταςτροφζσ ι από 
παρόμοια ςυναφι αίτια.  
β) Μελλοντικζσ προοπτικζσ και πωσ αυτζσ επθρεάηονται από το υφιςτάμενο κανονιςτικό 
πλαίςιο. 
- Κίνδυνοσ Μείωςθσ τθσ ηιτθςθσ. 
Η παρατεταμζνθ φφεςθ ςτθν Ελλάδα και οι διαρκείσ αναπροςαρμογζσ των οικονομικϊν 
δεδομζνων ςυντελοφν ςτθν ςυντιρθςθ ενόσ αβζβαιου οικονομικοφ περιβάλλοντοσ. Η 
εταιρία παραμζνει προσ το παρόν ςτακερι παρά το γενικότερο κλίμα οικονομικισ φφεςθσ 
αφοφ απευκφνεται ςε αγορά εμπορευμάτων που κατά κφριο λόγο εξάγονται και 
ταυτόχρονα προςπακεί να διατθρεί τθν «ελαςτικότθτα» των δαπανϊν τθσ. 
- Κίνδυνοσ αλλαγισ του Κανονιςτικοφ Πλαιςίου. 
Η εταιρία δρα εντόσ του γενικοφ νομοκετικοφ και κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει το 
επιχειρείν. 
Επίςθσ θ εταιρία κατζχει τισ εξισ ειδικζσ άδειεσ :  
Άδεια εμπόρου ωφελίμων εντόμων κλπ 
Άδεια εμπόρου πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ 
Άδεια εμπόρου λιπαςμάτων 
Άδεια εμπόρου φυτοπροςτατευτικϊνπροιόντων 
- Λειτουργικόσ/Ρυκμιςτικόσ κίνδυνοσ. 
Ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ του ρυκμιςτικοφ και νομοκετικοφ πλαιςίου, θ εφαρμογι των 
προβλζψεων του Μνθμονίου, τα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ πανδθμίασκ.λπ δεν 
ενδζχεται να ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτθ λειτουργία, ςτθν οικονομικι κατάςταςθ, τα 
λειτουργικά αποτελζςματα και τθ ρευςτότθτα τθσ εταιρίασ. 
γ) Λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι ςχετίηονται με τθν δραςτθριότθτα ι τον κλάδο που θ εταιρία 
αναπτφςςεται. 
- Κίνδυνοι που ςχετίηονται με τον κλάδο που δραςτθριοποιείται θ εταιρία. 
Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι για τον κλάδο πζρα από αυτοφσ που ιςχφουν για το 
ςφνολο τθσ αγοράσ  
- Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ. 
Η εταιρία διακζτει ιςχυρι κεφαλαιακι διάρκρωςθ και υψθλό δείκτθ ρευςτότθτασ.  



Η γενικι ρευςτότθτα τθσ εταιρίασ βρίςκεται ςε υψθλά επίπεδα.`Οςον αφορά ςτθ ςωςτι 
διαχείριςθ τθσ ρευςτότθτασ, αυτι πραγματοποιείται με το ςυνδυαςμό ρευςτϊν 
διακεςίμων, εγκεκριμζνων τραπεηικϊν πιςτϊςεων και αυςτθρι παρακολοφκθςθ των 
ταμειακϊν ροϊν. Η παρακολοφκθςθ τθσ ρευςτότθτασ πραγματοποιείται ςε θμεριςια, 
εβδομαδιαία και μθνιαία. Επίςθσ θ εταιρία κατά τθ διάρκεια των τελευταίων ετϊν 
εκμεταλλεφεται τισ εκπτϊςεισ που προςφζρουν οι προμθκευτζσ τθσ λόγω τρόπου 
πλθρωμισ. 
Μζχρι ςιμερα θ Εταιρία διαςφαλίηει επαρκι πιςτωτικά όρια χρθματοδότθςθσ, με 
ευνοϊκοφσ όρουσ από τισ ςυνεργαηόμενεσ τράπεηεσ για να αντιμετωπίηει τον κίνδυνο αυτό.  
- Πιςτωτικόσ Κίνδυνοσ. 
Η ζκκεςθ τθσ εταιρίασ ςτον πιςτωτικό κίνδυνο αφορά κυρίωσ απαιτιςεισ από πελάτεσ. 
Η εταιρία δεν ζχει ςθμαντικι ςυγκζντρωςθ πλζον πιςτωτικοφ κινδφνου ςε κάποια από τα 
ςυμβαλλόμενα με αυτιν μζρθ, κυρίωσ λόγω τθσ μεγάλθσ διαςποράσ του πελατολογίου τθσ.  
Ηδιοίκθςθ τθσ εταιρίασ χορθγεί πίςτωςθ εξετάηοντασ κατά περίπτωςθ τθν πιςτολθπτικι 
ικανότθτα των πελατϊν και τουσ όρουσ εξαςφάλιςισ τθσ. 
Η εταιρία εφαρμόηει διαδικαςίεσ πιςτωτικοφ ελζγχου με ςτόχο τθν ελαχιςτοποίθςθ των 
επιςφαλειϊν. ε κάκε περίπτωςθ που υπάρχει ζνδειξθ επιςφάλειασ των απαιτιςεων 
διενεργοφνται ςχετικζσ απομείωςεισ. 
- Κίνδυνοσ αφξθςθσ των επιτοκίων. 
Η διοίκθςθ τθσ εταιρίασ παρακολουκεί διαρκϊσ τισ τάςεισ των επιτοκίων κακϊσ και τισ 
ανάγκεσ χρθματοδότθςθσ τθσ εταιρίασ. Επειδι θ εξάρτθςθ τθσ εταιρίασ από τραπεηικό 
δανειςμό είναι ιδιαίτερα περιοριςμζνθ, δεν υφίςταται ςθμαντικόσ επιτοκιακόσ κίνδυνοσ. 
- υναλλαγματικόσ κίνδυνοσ. 
Η διοίκθςθ τθσ εταιρίασ, παρακολουκεί διαρκϊσ τουσ ςυναλλαγματικοφσ κινδφνουσ που 
ενδζχεται να προκφψουν και αξιολογεί τθν ανάγκθ λιψθσ ςχετικϊν μζτρων. 
Δεν υπάρχει άμεςοσ κίνδυνοσ ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν κακϊσ θ εταιρία 
δραςτθριοποιείται κυρίωσ ςτθν ελλθνικι και ευρωπαϊκι αγορά και τιμολογεί ςε ευρϊ. 
Επιπλζον όλεσ οι δανειακζσ υποχρεϊςεισ είναι ςε ευρϊ. 
- Κίνδυνοσ τιμισ 
Η εταιρία αντιμετωπίηει κίνδυνο από τισ μεταβολζσ ςτισ τιμζσ των ανταγωνιςτικϊν 
προϊόντων. Η Εταιρεία διαμορφϊνει τθν τιμολογιακι τθσ πολιτικι με βάςθ τθν τιμι 
προμικειασ . 
- Διάφοροι ειδικοί κίνδυνοι. 
Δεν υπάρχουν. 
 
3. Περιβαλλοντικά ηθτιματα. 
Η εταιρία αναγνωρίηει τισ υποχρεϊςεισ τθσ απζναντι ςτο περιβάλλον και τθ ανάγκθ 
ςυνεχοφσ βελτίωςθσ των περιβαλλοντικϊν επιδόςεϊν τθσ, ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνει μια 
ιςορροπθμζνθ οικονομικι ανάπτυξθ ςε αρμονία με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Η 
περιβαλλοντικι πολιτικι τθσ, εςτιάηεται ςτα ακόλουκα: 

- Διαχείριςθ των παραγόμενων ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων, δίνοντασ 
προτεραιότθτα ςτθν χωριςτι ςυλλογι τουσ και τθν ανακφκλωςθ  

- Εξοικονόμθςθ ενζργειασ με τθν ανάπτυξθ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ τθσ 
κατανάλωςθσ φυςικϊν πόρων 

- Διαρκι ενθμζρωςθ του προςωπικοφ ςε κζματα περιβάλλοντοσ  
- Εκπαίδευςθ των εργαηομζνων ςε κζματα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 

α) Πραγματικζσ και δυνθτικζσ επιπτϊςεισ τθσ οντότθτασ ςτο περιβάλλον 
Η εταιρία λόγω του αντικειμζνου τθσ δθμιουργεί τισ εξισ κατθγορίεσ απορριμμάτων, τα 
οποία επιβαρφνουν το περιβάλλον: 
Σα λθγμζνα φυτοφάρμακα είναι κατθγορία προϊόντων που μπορεί να επιβαρφνει το 
περιβάλλον αλλά θ εταιρεία ζχει υποχρεωτικά ςυμβλθκεί με τθν εταιρία ςυλλογισ και 



επεξεργαςίασ  «ENVIROCHEM ΕΛΛΑ ΑΕ"-ENVIROCHEM ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΕ» ϊςτε αυτά ςυλλζγονται και γίνονται οι περαιτζρω επεξεργαςίεσ τουσ 
ϊςτε να μθν είναι επικίνδυνα. 
β) Γνωςτοποίθςθ ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ που εφαρμόηει θ οντότθτα για τθν πρόλθψθ 
και τον ζλεγχο τθσ ρφπανςθσ και των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων από διάφορουσ 
παράγοντεσ  
- Ενεργειακι χριςθ: Η εταιρία καταναλϊνει ενζργεια μόνο από πάροχο θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ. 
- Άμεςθ και ζμμεςθ ζκκλθςθ ατμοςφαιρικϊν ρφπων: Μόνο από τθν κζρμανςθ των 
γραφείων. 
- Προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ και των υδάτινων πόρων: Δεν ςυντρζχει τζτοια 
περίπτωςθ. 
- Διαχείριςθ αποβλιτων:  
Βλ. παραπάνω διαχείριςθ λθγμζνων φυτοφαρμάκων. 
Χρθςιμοποιεί λαμπτιρεσ χαμθλισ κατανάλωςθσ και ξεκίνθςε θ αντικατάςταςθ τουσ από 
νζουσ τεχνολογίασ LED, ενζργεια που επίςθσ κατατείνει ςτον περιοριςμό τθσ θλεκτρικισ 
ενζργειασ που καταναλϊνεται. 
Εφαρμογι προγράμματοσ ανακφκλωςθσ του χαρτιοφ  
Ανακφκλωςθ μελανιϊν εκτυπωτϊν .  
 
4. Εργαςιακά ηθτιματα. 
Η προϊκθςθ των ίςων ευκαιριϊν και θ προςταςία τθσ διαφορετικότθτασ αποτελοφν 
βαςικζσ αρχζσ τθσ εταιρίασ. Η διοίκθςθ τθσ εταιρίασ δεν κάνει διακρίςεισ ςτθν πρόςλθψθ/ 
επιλογι, ςτισ αποδοχζσ, ςτθν εκπαίδευςθ, τθν ανάκεςθ εργαςιακϊν κακθκόντων ι ςε 
οποιεςδιποτε λοιπζσ εργαςιακζσ δραςτθριότθτεσ. Οι παράγοντεσ που αποκλειςτικά 
λαμβάνονται υπόψθ είναι θ εμπειρία, θ προςωπικότθτα, θ κεωρθτικι κατάρτιςθ, τα 
προςόντα, θ αποδοτικότθτα και οι ικανότθτεσ του ατόμου. Η εταιρία παροτρφνει και 
ςυνιςτά ςε όλουσ τουσ εργαηομζνουσ αυτισ να ςζβονται τθ διαφορετικότθτα κάκε 
υπαλλιλου ι προμθκευτι ι πελάτθ τθσ και να μθν αποδζχονται οποιαδιποτε 
ςυμπεριφορά που ενδζχεται να δθμιουργεί διακρίςεισ οποιαςδιποτε μορφισ.Η πολιτικι 
τθσ εταιρίασ ςτον τομζα αυτό ςτθρίηεται ςτισ Κατευκυντιριεσ Αρχζσ του ΟΟΑ ι του 
Διεκνοφσ Οργανιςμοφ Εργαςίασ (ILO). 
α) Πολιτικι διαφοροποίθςθσ και ίςων ευκαιριϊν (ανεξαρτιτωσ φφλλου, κρθςκείασ, 
μειονεκτικότθτασ ι και άλλων πτυχϊν). 
Η εταιρία τθ χριςθ που εξετάηουμε απαςχόλθςε 9 εργαηομζνουσ διαφορετικϊν φφλων και 
θλικιϊν και πάγια πολιτικι τθσ εταιρίασ είναι θ παροχι ίςων ευκαιριϊν ςτουσ 
εργαηόμενουσ, ανεξαρτιτωσ φφλλου, κρθςκείασ, μειονεκτικότθτασ ι και άλλων πτυχϊν .  
Οι ςχζςεισ τθσ εταιρίασ με το προςωπικό τθσ είναι άριςτεσ και δεν παρουςιάηονται 
εργαςιακά προβλιματα. 
β) εβαςμόσ των δικαιωμάτων των εργαηόμενων και ςυνδικαλιςτικι ελευκερία. 
Η εταιρία ςζβεται τα δικαιϊματα των εργαηομζνων και τθρεί τθν εργατικι νομοκεςία. τθν 
χριςθ που εξετάηουμε κανζνα όργανο ελζγχου δεν καταλόγιςε παραβάςεισ τθσ εργατικισ 
νομοκεςίασ.τθν εταιρία δεν υπάρχει ςωματείο των εργαηομζνων 
γ) Τγιεινι και αςφάλεια ςτθν εργαςία. 
Η αςφάλεια ςτθν εργαςία για τουσ εργαηομζνουσ αποτελεί κυρίαρχθ προτεραιότθτα και 
απαραίτθτθ προχπόκεςθ ςτθν λειτουργία τθσ εταιρίασ. Η εταιρία διατθρεί ςε όλουσ τουσ 
χϊρουσ εργαςίασ υλικά (φάρμακα, επιδζςμουσ κ.λπ ) πρϊτων βοθκειϊν. Η εταιρία διακζτει 
τεχνικό αςφαλείασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, τα κακικοντα του οποίου είναι θ 
επίβλεψθ και ςυντιρθςθ των τεχνολογικϊν εγκαταςτάςεων τθσ εταιρίασ.Η εταιρία δεν 
διακζτειιατρό εργαςίασ. 
δ) υςτιματα εκπαίδευςθσ, τρόποσ προαγωγϊν κτλ. 



Οι διαδικαςίεσ επιλογισ και πρόςλθψθσ προςωπικοφ γίνονται με βάςθ τα απαιτοφμενα για 
τθν κζςθ προςόντα και χωρίσ διακρίςεισ.Η εταιρία εκπαιδεφει ςυςτθματικά όλεσ τισ 
κατθγορίεσ των εργαηομζνων τθσ είτε με εςωτερικά ςεμινάρια είτε με παρακολοφκθςθ 
ειδικϊν ςυνεδρίων.Ο τρόποσ προαγωγϊν βαςίηεται ςε αποφάςεισ τθσ διοίκθςθσ.Για τα 
ανωτζρω δεν υπάρχουν γραπτζσ διαδικαςίεσ. 
 
5. Χρθματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μθ χρθματοοικονομικοί δείκτεσ επιδόςεων (ΜΧΔΕ) και 
πρόςκετεσ εξθγιςεισ.   
α) Χρθματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μθ χρθματοοικονομικοί δείκτεσ. 
Χρθματοοικονομικοί δείκτεσ, που δείχνουν τθν οικονομικι κατάςταςθ τθσ εταιρίασ είναι: 

α. Οικονομικής 

Διαρθρώζεως  
2020 2019 

 

1. Κσκλοθορούν» ενεργηηικό 96,4% 
3.767.802,7

8 
5.068.106,0

8 

 Σύνολο ενεργηηικού  
3.909.077,3

3 

5.212.765,9

1 

2. Ίδια κεθάλαια                160,0% 
2.196.702,6

9 

2.410.126,5

6 

 Σύνολο σποτρεώζεων  
1.372.713,8

4 

2.453.847,1

3 

3. Ίδια κεθάλαια               
2010,3

% 
2.196.702,6

9 

2.410.126,5

6 

 Πάγιο ενεργηηικό  109.274,99 112.660,27 

4. «Κσκλοθορούν» ενεργηηικό       274,5% 
3.767.802,7

8 

5.068.106,0

8 

 Βρατσπρόθεζμες σποτρεώζεις  
1.372.713,8

4 

2.453.847,1

3 

5. Κεθάλαιο κινήζεως    (*) 68,1% 
2.564.974,0
5 

2.895.816,2
4 

 «Κσκλοθορούν» ενεργηηικό  
3.767.802,7

8 

5.068.106,0

8 

     

β. Αποδόζεως 

και 

Αποδοηικόηηηα

ς 

 2020 2019  

6. 
 Καθαρά αποηελέζμαηα 

εκμεηαλλεύζεως 
23,8% 583.310,65 834.241,99 

 
Πωλήζεις αποθεμάηων και 

σπηρεζιών 
 

2.446.860,8
5 

4.023.258,4
6 

7. 
Καθαρά αποηελέζμαηα τρήζεως 

προ θόρων 
14,8% 325.212,63 382.995,74 

 Ίδια κεθάλαια  
2.196.702,6

9 

2.410.126,5

6 

8. 
Μικηά 

αποηελέζμαηα                             
23,8% 583.310,65 820.656,48 

 
Πωλήζεις αποθεμάηων και 

σπηρεζιών 
 

2.446.860,8

5 

4.023.258,4

6 

9. 

Μικηά 

αποηελέζμαηα                                

    

31,3% 583.310,65 820.656,48 

 
Κόζηος πωλήζεων αποθεμάηων 

και σπηρεζιών 
 

1.863.550,2
0 

3.202.601,9
8 

10. 
Πωλήζεις αποθεμάηων και 

σπηρεζιών 
111,4% 

2.446.860,8
5 

4.023.258,4
6 

 Ίδια κεθάλαια  
2.196.702,6

9 

2.410.126,5

6 



11. Κόζηος πωλήζεων αποθεμάηων     
1096,9

% 
1.863.550,2
0 

3.202.601,9
8 

 
Μέζος όρος αποθεμάηων 

περιόδοσ 
 169.885,11 281.557,29 

     

β) Μθ χρθματοοικονομικοί δείκτεσ επιδόςεων (ΜΧΔΕ). 
Η εταιρία δεν χρθςιμοποιεί τζτοιου είδουσ δείκτεσ. 
γ) Αναφορζσ και πρόςκετεσ εξθγιςεισ για τα ποςά που αναγράφονται ςτισ ετιςιεσ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ. 
Δεν υπάρχουν ςθμαντικά ι ιδιαίτερα κονδφλια, τα οποία να χριηουν ιδιαίτερθσ ανάλυςθσ ι 
ςχολιαςμοφ (πρόςκετεσ εξθγιςεισ) πζρα των πλθροφοριϊν που παρζχονται ςτισ 
Οικονομικζσ Καταςτάςεισ. 
 
6. Προβλεπόμενθ εξζλιξθ τθσ οντότθτασ. 
Με δεδομζνθ τθν διαφαινόμενθ διατιρθςθ του υφιςτάμενου αρνθτικοφ οικονομικοφ 
κλίματοσ, θ διοίκθςθ τθσ εταιρίασ παρακολουκεί διαρκϊσ τισ εξελίξεισ και προςαρμόηει τισ 
κινιςεισ, ενιςχφοντασ διαρκϊσ τθν ανταγωνιςτικότθτα και τθν αποτελεςματικότθτα τθσ, 
κακϊσ και κωρακίηοντασ τθ κζςθ τθσ από ακζμθτεσ και παράνομεσ πρακτικζσ που 
εκδθλϊκθκαν ςε βάροσ τθσ. 
Ο κυριότεροσ ςτόχοσ τθσ διοίκθςθσ για το 2021 είναι θ αφξθςθ των αποτελεςμάτων τθσ, 
μζςα από τθν ανάπτυξθ νζων προϊόντων και υπθρεςιϊν, ϊςτε να επιτευχκεί θ ανάπτυξθ 
πωλιςεων ςε νζεσ αγορζσ. 
χετικά με τισ πωλιςεισ και με βάςθ τα μζχρι τϊρα ςτοιχεία, προςδοκοφμε αφξθςθ κατά 
ποςοςτό 20% περίπου. 
χετικά με τα κζρδθ προ φόρων και με βάςθ τα μζχρι τϊρα ςτοιχεία, προςδοκοφμε αφξθςθ 
κατά ποςοςτό 10% περίπου. 
Σα ςθμαντικότερα γεγονότα που αναμζνεται να επθρεάςουν τθν πορεία τθσ εταιρίασ είναι:  
(α) Η πορεία τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ που επθρεάηει τθν ηιτθςθ και (β) θ εξζλιξθ των νζων 
κατθγοριϊν εμπορευμάτων που επιδιϊκει θ εταιρεία. 
Επίςθσ ςθμειϊνεται ότι από τθ λιξθ τθσ εξεταηόμενθσ χριςθσ μζχρι τθν ςφνταξθ τθσ 
παροφςασ ζκκεςθσ ςθμαντικό γεγονόσ, το οποίο μπορεί να επθρεάςει ςθμαντικά και κετικά 
τθν επιχειρθματικι πορεία τθσ εταιρίασ είναι θ αναδιάρκρωςθ του διοικθτικοφ 
ςυμβουλίου.  
 
7. Δραςτθριότθτα τθσ Εταιρείασ ςτον τομζα ερευνϊν και ανάπτυξθσ. 
Η εταιρία δεν πραγματοποίθςε δαπάνεσ ι επενδφςεισ ςτον τομζα «ερευνϊν και 
ανάπτυξθσ» ςτθν εξεταηόμενθ χριςθ που εξετάηουμε. 
 
8. Πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτθν απόκτθςθ ιδίων μετοχϊν. 
Δεν αποκτικθκαν ίδιεσ μετοχζσ κατά τθν διάρκεια τθσ εξεταηόμενθσ χριςθσ. 
 
9. Τποκαταςτιματα τθσ Εταιρίασ. 
Η εταιρία δεν διατθρεί υποκαταςτιματα. 
 
Η παροφςα, αφοφ τθνυπογράφουν ςτισ 20.7.2021 οι  
1. Κωνςταντίνα Γιαννοποφλου, Πρόεδροσ του Δ 
2. Παναγιϊτθσ Αποςτολόπουλοσ, Αντιπρόεδροσ Δ (με εντολι του Δ) 
3. Ηλίασ Χριςτόπουλοσ, Τπεφκυνοσ Λογιςτθρίου, Λογιςτισ Α` Σάξθσ (άρ. αδείασ 36757)  
υποβάλλεται προσ ζγκριςθ ςτθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ τθσ Εταιρίασ με τθν από 
20.7.2021 απόφαςθ του Δ (πρακτικό αρικ. 43).  
 
 



 


