
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2020 
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                                  ΑΠ.ΓΕΜΗ 009551501000 
 

 

Κύριοι Εταίροι, 
 

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουμε τη 
δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2020 ( Χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020 ) . 
Η χρήση που έκλεισε ήταν για την εταιρεία μας κερδοφόρος. Με τη σταθερότητα των 
εργασιών της, η εταιρία είναι σε θέση να αντιμετωπίζει όλα τα εμπόδια και να 
προχωρεί προς τα εμπρός παρά την ύφεση , που πλήττει την χώρα μας. 

Τα κυριότερα σημεία προόδου της περασμένης χρήσης είναι τα εξής: 

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020 ήταν καλά για την δέκατη χρήση της 
εταιρείας. Τα Κέρδη προ φόρων είναι € 139.540,00 μετά την αφαίρεση των εξόδων 
διοίκησης, χρηματοπιστωτικών και αποσβέσεων κλπ. 

 
Πίνακας δ ι ά θ ε σ ης α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ων 
 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 
Τα ως άνω καθαρά κέρδη € 139.540,00 και μετά την αφαίρεση του φόρου 
εισοδήματος 32.904,13 € προτείνεται να διατεθούν ως ακολούθως: 
 
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ € 139.540,00  
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ €  32.904,13 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ € 106.635,87 
 
Διανεμητέα Κέρδη € 0,00 
 

1.  Ο κύκλος εργασιών από την πώληση εμπορευμάτων έφθασε τα € 711.247,32 , 
2.  Η παροχή υπηρεσιών έφτασε τα € 9.430,81,  
3.  Από δε λοιπά έσοδα κεφαλαίου συνολικά τα € 138,76. 
4. Οι Αγορές από το εσωτερικο και το εξωτερικο (Ε.Ε. και τρίτες χώρες) ήταν 
529.475,78 € 
5. Τα συνολικά έξοδα (Μισθοί ,αμοιβές τρίτων εξοδα μεταφορικών μέσων ,εντυπα 
,γραφική ύλη , αποσβέσεις κλππ ) ανήλθαν στο ποσό των 55.345,19 € 
6. Το κέρδος εκμετάλλευσης είναι   € 139.995,91 μετά   την   αφαίρεση των 
 εξόδων διοίκησης, χρηματοπιστωτικών εξόδων, αποσβέσεων κλπ. 

7. Και μετά την αφαίρεση των εκτάκτων αποτελεσμάτων τα καθαρά κέρδη προ φόρων 
ανήλθαν στο ποσό των 139.540,00 € 
Ο τζίρος μειώθηκε κατά 17,32 % σχέση με την προηγούμενη χρονιά (2019), λόγω 
του ότι μειώθηκαν οι πωλήσεις προς το δημόσιο, που αποτελούν και ένα μεγάλο 
μέρος των πωλήσεών μας , λόγω της πανδημίας covid-19. 

 

2. Οικονομική θέση της εταιρείας 
 

Η οικονομική θέση της εταιρίας είναι καλή, διότι δεν υπάρχουν μεγάλες 
υποχρεώσεις, που να μη δύναται να τις αντιμετωπίσει η εταιρεία. 

 

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι 
 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 
 



Τον περασμένο χρόνο η απόδοσή μας ήταν αυξημένη παρά την γενικότερη κρίση. 
Οι προοπτικές μας όμως για το 2021 πιστεύουμε ότι θα είναι καλύτερες με ένταση 
των προσπαθειών μας, για αύξηση των πωλήσεων μας και επέκταση των 
δραστηριοτήτων μας. 

 
4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης 

 
Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους δραστηριότητες 

 

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα 
 

Δεν υπάρχει. 
 

6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα 
 

Η εταιρία εισπράττει εμβάσματα μέσω τραπέζης από τους οίκους του εξωτερικού για 
την προμήθεια πωλήσεων στην Ελλάδα. 

 

7. Ακίνητα της εταιρίας 
 

Η εταιρία δεν έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητα 
 

8. Υποκαταστήματα εταιρείας 
 

Δεν υπάρχουν. 
 

9. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την 
ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης. 

 
Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής λόγω της παγκόσμιας 
πανδημίας covid-19 και το κλείσιμο τόσο των εργοστασίων των προμηθευτών μας 
όσο και τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στον δημόσιο τομέα και ειδικά στην 
πραγματοποίηση δημόσιων διαγωνισμών, επηρεάζει αρνητικά το έτος 2020 και 
ίσως και έτος 2021 την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.  
Τέλος παρέχω  τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, σύμφωνα με το 
άρθρο 43α παρ. 3 του ΚΝ 2200/2020 & παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του 
κ.ν. 2200/2020. 
Με την πεποίθηση ότι η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά την υπό κρίση 
εταιρική χρήση υπήρξε συνετή και επιμελής, έχω την τιμή να θέσω υπό την κρίση 
της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως τον Ισολογισμό της χρήσεως που έληξε την 31-
12-2020 μαζί με το κατά νόμο προσάρτημα και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, 
με την ελπίδα ότι θα εγκριθούν όπως έχουν. 
 
Κύριοι Εταίροι 

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα 
αποτελέσματα της χρήσεως 2020. 

 
 

Ο Διαχειριστής 

                                          

Παναγιώτης Λορεντζιάδης 
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