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Κύριοι Μέτοχοι,  

 

υποβάλλουμε συνημμένα στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της 

εταιρείας για τη χρήση 01/01/2018 - 31/12/2018 καθώς επίσης και την έκθεση 

πεπραγμένων της χρήσης και παρακαλούμε όπως τις εγκρίνετε. 

 

 

1. Οικονομική Κατάσταση της εταιρείας 

 

Τα κυριότερα σημεία της δραστηριότητας της παρούσας χρήσης είναι τα εξής: 

 

1.1 Ο κύκλος εργασιών έφθασε το ποσό των 788.888,02 € έναντι 699.970,53 ευρώ 

της προηγούμενης χρήσης.  

 

1.2 Το σύνολο της αξίας των παγίων στοιχείων μετά την αφαίρεση των 

αποσβέσεων έφθασε στο ποσό των 22.266,13 € έναντι 28.753,06 ευρώ της 

προηγούμενης χρήσης.  

 

1.3 Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 331.818,00 ευρώ. 

  

 

1.4 Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού έφθασε το ποσό των 

1.310.267,30ευρώ. 

 

  ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ         



  α. Οικονομικής Διάρθρωσης 31/12/2018   31/12/2017   

            

1. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1310267,30 90,82% 1396525,03 90,80% 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1442681,11   1537456,77   

            

2. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 22266,13 1,54% 28753,06 1,87% 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1442681,11   1537456,77   

            

3. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 670558,47 87,26% 674304,23 78,46% 

  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 768420,84   859450,74   

            

4. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 670558,47 46,47% 674304,23 43,85% 

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1442681,11   1537456,77   

            

5. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 768420,84 53,26% 859450,74 55,88% 

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1442681,11   1537456,77   

            

6. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 670558,47 3045% 674304,23 2345% 

  ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 22266,13   28753,06   

            

7. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1310267,30 177,88% 1537456,77 188,82% 

  ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 736591,17   814589,54   

            

8. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 573676,13 43,78% 722867,23 46,97% 

  ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1310267,30   1537456,77   

            

9. 
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ 

ΦΟΡΩΝ 21619,68 2,74% 20502,11 2,92% 

  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 788888,02   699970,53   

            

10. 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ 

φόρων 10944,48 1,63% 1273,61 0,18% 



  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 670558,47   674304,23   

            

11. ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  446399,83 56,58% 350146,66 51,92% 

  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 788888,02   699970,53   

            

 

 

Επεξηγήσεις σχετικά με τους χρησιμοποιούμενους αριθμοδείκτες: 

 

 

1. Ο λόγος του κυκλοφορούντος ενεργητικού προς το σύνολο του ενεργητικού μας 

δείχνει το ποσοστό χρησιμοποίησης των αποθεμάτων (εμπορευμάτων, 

προϊόντων ετοίμων και ημιτελών καθώς και των α’ & β’ υλών) απαιτήσεων (από 

πελάτες και από διάφορους χρεώστες) και διαθεσίμων (ταμείο και λογ. όψεως) 

της εταιρείας. 

 

2. Το ποσοστό αξίας των παγίων (κτιρίων, μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, 

επίπλων και λοιπού εξοπλισμού) και λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων ως 

προς το σύνολο του ενεργητικού, δείχνει το μέγεθος της περιουσίας της εταιρείας 

που έχει παγιοποιηθεί. 

 

3. Ο τρίτος δείκτης, ο οποίος μας δείχνει την δυνατότητα της εταιρείας να 

αντεπεξέλθει χρησιμοποιώντας δικά της κεφάλαια -χωρίς δανεισμό- στις 

υποχρεώσεις της. 

 

4. Σχετικός με τον προηγούμενο δείκτη είναι κι αυτός, ο οποίος μας δείχνει το 

ποσοστό των υποχρεώσεων της εταιρείας προς τους μετόχους της σε σχέση με 

το σύνολο του παθητικού της. 

 

Το μικρότερο ποσοστό σημαίνει ότι η εταιρεία χρησιμοποιεί δικά της κεφάλαια 

και αυτοχρηματοδοτείται σε μικρότερο βαθμό. 

 

5. Αυτός ο δείκτης δείχνει τις υποχρεώσεις της εταιρείας σε τρίτους 

(προμηθευτές, τράπεζες, φόρους, ασφαλιστικούς οργανισμούς και διάφορους 

άλλους πιστωτές) σε σχέση με το σύνολο του παθητικού της. 



 

Είναι δυσμενέστερο το μέγεθος αυτό, αφού μεγαλώνει το ποσοστό των 

υποχρεώσεων σε τρίτους. 

 

6. Δείκτης της παγιοποίησης των ιδίων κεφαλαίων – Το μεγάλο ποσοστό  δείχνει 

ότι πολύ μικρό ποσοστό των κεφαλαίων της εταιρείας έχει μετατραπεί σε πάγιο 

ενεργητικό (κτιρίων, μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, επίπλων και λοιπού 

εξοπλισμού) ένα ποσοστό που για τις δραστηριότητες της εταιρείας είναι λογικό. 

 

7. Το 177% των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (προμηθευτές, τράπεζες, 

φόροι, ασφαλιστικοί οργανισμοί) της εταιρείας αποτελούν το κυκλοφορούν 

ενεργητικό (αποθέματα εμπορευμάτων, προϊόντων ετοίμων και ημιτελών καθώς 

και των α’ & β’ υλών, απαιτήσεις από πελάτες και από διάφορους χρεώστες και 

διαθεσίμων ταμείου και λογ. όψεως) της εταιρείας. 

 

8. Το κεφάλαιο κίνησης είναι θετικό (δηλ. σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού - 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις)  

Το άμεσα διαθέσιμο κεφάλαιο της εταιρείας  αρκεί για να καλύψει τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 

 

9. Στο ίδιο περίπου  επίπεδο σε σχέση με  πέρυσι κινούνται τα καθαρά 

αποτελέσματα εκμετάλλευσης σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της εταιρείας. 

   

10. Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων για την χρήση 2018 είναι 1,63% ως προς τα 

καθαρά αποτελέσματα χρήσης προ φόρων. 

 

11. Σε άνοδο  τα αποτελέσματα που προέρχονται από την εκμετάλλευση (κύκλος 

εργασιών – κόστος πωλήσεων) 

 

 

2. Παρουσίαση αποτελεσμάτων χρήσης 

 

Ο κύκλος εργασιών της χρήσης παρουσίασε αύξηση κατά 12,5%, ωστόσο ο 

εξορθολογισμός των δαπανών και η βελτίωση του διαχειριστικού κόστους βοήθησαν 

ώστε το αποτέλεσμα της χρήσης να είναι κερδοφόρο 10.944,61 € πρό φόρων, 



παρόλη την επιβάρυνση ποσού περίπου 45.000,00€ από τη δικαστική απόφαση σε 

βάρος της Εταιρείας από την υπόθεση της κ.ΕΛΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ. 

 Μετά τούς φόρους τα αποτελέσματα ανήλθαν στο ποσό των (-3.745,76) €  το 

οποίο προτείνεται να συμψηφιστεί με κέρδη επομένων χρήσεων. 

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας πρέπει να θεωρείται ότι 

ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του Ισολογισμού της χρήσης 1/1/2018 έως 

31/12/2018. 

 

 

3. Προοπτικές για το μέλλον  

 

Η εταιρεία είναι αισιόδοξη για τη μελλοντική της πορεία. Οι προσπάθειες για 

βελτίωση των υπηρεσιών της και για επίτευξη χαμηλών εξόδων θα πρέπει να είναι 

συνεχείς προκειμένου να οδηγήσουν σε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.  

 

 

4. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα  

 

Η εταιρεία κατά την χρήση 1/1/2018 έως 31/12/2018 δεν είχε στην κατοχή της 

χρεόγραφα. 

 

5. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης 

Συνεχίζεται η ανάπτυξη των συστημάτων GDBR και η μεθοδολογία υλοποίησης. 

Επίσης η ανάπτυξη συστήματος CRM –εξυπηρέτησης πελατών. 

 

6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα 

Δεν υπάρχουν. 

 

7. Διαθέσιμο συνάλλαγμα 

Δεν υπάρχει. 

 



8. Ακίνητα της εταιρείας 

      Εντός της χρήσης δεν αποκτήθηκαν ακίνητα.  

 

9. Εργασιακά θέματα 

Η Εταιρεία, δίνει έμφαση στο υψηλό επίπεδο, την επαγγελματική εμπειρία, αλλά και 

το προσωπικό ήθος των στελεχών της. Τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής 

νομοθεσίας και εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Επιθεώρηση 

Εργασίας και στους Ασφαλιστικούς φορείς 

 

10.  Περιβαλλοντικά θέματα 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής 

επίδοσης με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και σε συμμόρφωση με την 

κείμενη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα και στοχεύει σε μία ισορροπημένη 

οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Ακολουθώντας τις 

ανωτέρω αρχές, η Εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της με τρόπο που εξασφαλίζει 

αφενός την προστασία του περιβάλλοντος και αφετέρου την υγιεινή και την ασφάλεια 

των εργαζομένων της. 

 

11. Διαχείριση κινδύνων 

 

• Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου αφορά σε πωλήσεις στον Δημόσιο και ευρύτερο 

Δημόσιο Τομέα  

• Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν έχει συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και ως εκ τούτου δεν υφίσταται 

τέτοιος κίνδυνος. 

 

• Κίνδυνος τιμής 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικές μεταβολές των τιμών. Ωστόσο, η εταιρεία θέτει 

ως βασική προϋπόθεση συνεργασίας με τους προμηθευτές της, τη δέσμευση για 

σταθερές τιμές τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Επιπλέον βελτίωση των τιμών 

επιχειρείται, με την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, μέσω του όγκου των 

προγραμματισμένων της αγορών από τους προμηθευτές της.     

 



• Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου 

Η Εταιρεία, πέραν των καταθέσεων όψεως, δεν έχει έντοκα στοιχεία ενεργητικού και 

παθητικού και συνεπώς το εισόδημα και οι λειτουργικές ταμειακές ροές της είναι 

ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων. 

 

• Κίνδυνος ρευστότητας 

Η διοίκηση παρακολουθεί τις κυλιόμενες προβλέψεις των απαιτήσεων ρευστότητας 

της Εταιρείας για να διασφαλίσει ότι υπάρχει η αναγκαία ρευστότητα για τις 

λειτουργικές της ανάγκες.  

 

12. Άλλα σημαντικά γεγονότα 

 

Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως 31/12/2018 μέχρι την ημέρα της σύνταξης της 

παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να 

αναφερθούν στη παρούσα έκθεση και η όλη πορεία της Εταιρείας βαίνει ομαλά.  

 

Δάφνη, 25 Ιουλίου 2019 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  0 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

   

ΤΟΚΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ΤΟΚΑΝΗ ΙΛΙΑΝΑ           ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

    ΤΑ ΜΕΛΗ   :   ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 

 

 


