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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  

«ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

Προς την  

ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας 

 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού 

Συμβουλίου (εφεξής «Έκθεση») για την χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020), καθώς και τις 

ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως. 

Η παρούσα Έκθεση εμπεριέχει όλες τις σημαντικές επιμέρους θεματικές ενότητες, οι οποίες 

είναι απαραίτητες, προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση 

σχετικά με την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων και 

της θέσης της Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΜΠΟ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ A.E.» (εφεξής 

καλούμενη για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία» ή «ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ»), για την χρήση 

2020, την περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει και 

τέλος μια συνοπτική ενημέρωση για τις προοπτικές και τους στόχους της για την τρέχουσα 

χρήση 2021. 

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τον νόμο και ειδικότερα με το άρθρο 150 του ν. 

4548/2018 και περιλαμβάνει τα στοιχεία και πληροφορίες που έχουν κριθεί σκόπιμα ή 

αναγκαία από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την καλύτερη κατανόηση και 

αξιολόγηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων αυτής.  

 

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

1.1 Γενικά  

Η ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΒΕΕ είναι μία αναγνωρισμένη, εγνωσμένης αξιοπιστίας και με 

δυναμική εξέλιξη Εταιρεία στο χώρο κυρίως της παραγωγής και εν συνεχεία διάθεσης 

ηλεκτρικών πινάκων και ηλεκτρολογικών προϊόντων με βάση τα σχέδια, τις ποιοτικές και 

ποσοτικές απαιτήσεις του εκάστοτε τελικού πελάτη. Η Εταιρεία είναι εγκατεστημένη σε 

ιδιόκτητες εγκαταστάσεις επιφανείας 13.521 τ.μ. στην θέση Γουρνία στο Βασιλικό Ευβοίας, 

όπου και διαθέτει (κατά το πέρας της χρήσεως 2020) περίπου 3.832,08 τ.μ. στεγασμένους 

βιομηχανικούς χώρους καθώς και υπερσύγχρονο και πρωτοποριακό μηχανολογικό 

εξοπλισμό, τον οποίο διαρκώς αναβαθμίζει και ανανεώνει με έμφαση στην επαύξηση της 

παραγωγικής ικανότητας και στην κτήση μεγαλύτερης παραγωγικής ευελιξίας, με στόχο την 

ποιοτική και προϊοντική της διαφοροποίηση.  

Η Εταιρεία συνεστήθη δυνάμει της υπ’ αριθ. 28547/08-09-1992 συμβολαιογραφικής πράξης 

της Συμβολαιογράφου Χαλκίδας Αικατερίνης Χαραλάμπους – Κοροβού, καταχωρήθηκε στο 

Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Ευβοίας την 23-09-1992, έλαβε Αριθμό 

Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 27288/12/Β/92/17, και η σύστασή της δημοσιεύθηκε στο υπ’ 

αριθ. 4608/06-10-1992 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Λειτουργεί από την σύστασή της έως 
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και σήμερα με την αυτή νομική μορφή (Ανώνυμη Εταιρεία) και επωνυμία, η δε αρχική της 

διάρκεια είχε οριστεί σε 25 έτη, ήτοι μέχρι την 31-12-2018, η οποία δυνάμει της υπ’ αριθ. 

31/31.08.2017 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης παρατάθηκε μέχρι την 31.12.2048 και 

τέλος δυνάμει της υπ’ αριθ. 35/27.11.2019 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

των μετόχων της Εταιρείας, η διάρκεια αυτής μετατράπηκε σε αορίστου χρόνου. 

Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 046141122000, τον 

οποίο χρησιμοποιεί στο σύνολο των συναλλαγών της. 

Η Εταιρεία προήλθε από μετατροπή της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΜΠΟ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α. ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ Α. ΣΤΕΦΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κ.Ν.2190/1920 και του Ν.Δ. 1297/1972, η οποία (Ομόρρυθμη Εταιρεία) συνεστήθη δυνάμει 

του από 14.02.1988 ιδιωτικού συμφωνητικού, το οποίο καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών 

του Πρωτοδικείου Χαλκίδας την 18.02.1988 με αύξοντα αριθμό 129/18.02.1988. 

Σκοπός της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού της, όπως αυτό ισχύει 

σήμερα, είναι:  

1. Η μελέτη, η σχεδίαση και η παραγωγή ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εξοπλισμών και 

συναφών υλικών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, υδραυλικών και πνευματικών 

αυτοματισμών, ρομποτικών, υδραυλικών, αποχετευτικών, φωτοβολταϊκών και αιολικών 

συστημάτων και εγκαταστάσεων κλιματισμού, η τοποθέτηση και εγκατάσταση των ως άνω 

εξοπλισμών, αυτοματισμών και συστημάτων σε έργα τρίτων, δημόσια ή/και ιδιωτικά, ο 

προγραμματισμός και η θέση σε λειτουργία, η προστασία, η συντήρηση, η ενίσχυση και 

επισκευή αυτών και η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εμπορία και εν 

γένει διάθεση, χονδρικώς ή/και λιανικώς, των παραγομένων υλικών και προϊόντων.                   

2. Η με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εμπορία και εν γένει διάθεση, 

χονδρικώς ή/και λιανικώς, ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού υλικού και συναφών εξαρτημάτων, 

ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, υδραυλικών και πνευματικών αυτοματισμών, ρομποτικών, 

υδραυλικών, αποχετευτικών, φωτοβολταϊκών και αιολικών συστημάτων, συστημάτων 

συναγερμού και εγκαταστάσεων κλιματισμού, η τοποθέτηση και η εν γένει εγκατάσταση των 

ως άνω συστημάτων, αυτοματισμών, υλικών και εξαρτημάτων σε έργα τρίτων, δημόσια ή/και 

ιδιωτικά.          

3. Η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο και μέσο διάθεση 

πάσης φύσεως ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, συναφών μηχανημάτων, 

εξαρτημάτων και υλικών, ρομπότ, συσκευών ψύξης, θέρμανσης και κλιματισμού, συστημάτων 

φυσικού αερίου, ενεργειακών συστημάτων, συστημάτων ασφαλείας, ελέγχου και φύλαξης 

καθώς και μονάδων συναγερμού, ρουχισμού και μέσων ατομικής προστασίας βιομηχανίας, η 

προμήθεια και εμπορία ανταλλακτικού εξοπλισμού των ως άνω ειδών.  

4. Η ανάληψη εργολαβικών και υπεργολαβικών ιδιωτικών ή/και δημοσίων έργων αναφορικά 

με την πώληση ηλεκτρολογικού, υδραυλικού και μηχανολογικού υλικού καθώς και συναφών 

προϊόντων και εξαρτημάτων, την εγκατάσταση, επισκευή, ενίσχυση, προστασία και συντήρηση 

πάσης φύσεως ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, υδραυλικών και μεταλλικών εγκαταστάσεων 

και κατασκευών τρίτων.  

5. Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών στοιχείων, τηλεπικοινωνιακών δικτύων, δικτύων 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού κάθε είδους (μαγνητικά μέσα, 

ψηφιακά μέσα, συσκευές, ηχεία κλπ) και όλων των συναφών εξαρτημάτων και παντός 
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αναλώσιμου υλικού που έχει σχέση με τα παραπάνω καθώς και η διενέργεια κάθε πράξης 

συναφούς προς τις ως άνω δραστηριότητες.  

6. Η εγκατάσταση, τοποθέτηση, συναρμολόγηση, παραμετροποίηση, επισκευή και συντήρηση 

δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεπικοινωνιακών δικτύων και τηλεπικοινωνιακού 

υλικού εν γένει.   

7. Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, κατασκευή, εγκατάσταση λειτουργία και εκμετάλλευση 

σταθμών και μονάδων παραγωγής ενέργειας (ηλεκτρικής, υδάτινης, αιολικής, φωτοβολταϊκής), 

σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.   

8. Η απόκτηση και μεταβίβαση (περιλαμβανομένης της αγοράς, πώλησης/προμήθειας, 

εκμετάλλευσης) ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή και η 

διενέργεια οιασδήποτε συναλλαγής σε οποιαδήποτε αγορά με αντικείμενο τα ανωτέρω. 

9. Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή και 

αντιπροσώπευση βιομηχανικών, επαγγελματικών και οικοδομικών μηχανημάτων και 

εργαλείων παντός τύπου, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών και συναφών ειδών.  

10. Η κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων, η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών επικάλυψης 

μετάλλων και η εκτέλεση εν γένει μηχανολογικών εργασιών έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης.  

11. Η σύνταξη-εκπόνηση τεχνικών μελετών και η εν γένει παροχή υπηρεσιών συμβουλών 

οργάνωσης της μεθόδου εργασίας καθώς και ορθής χρήσης αναφορικά με το σύνολο των 

εμπορευομένων από την Εταιρεία προϊόντων καθώς και των εν γένει επιδιωκομένων εκ 

μέρους της Εταιρείας σκοπών και δραστηριοτήτων.  

12. Η έρευνα, η ανάπτυξη και η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων πωλήσεων προς 

εξυπηρέτηση του σκοπών της Εταιρείας και κάθε δραστηριότητας υποστηρικτικής αυτών.    

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: 

(α) να συνεργάζεται ή συνεταιρίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με οιοδήποτε ημεδαπό ή 

αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο οιουδήποτε εταιρικού τύπου ή Κοινοπραξία με 

παρεμφερή, ανάλογο ή/και διαφορετικό σκοπό και να συμμετέχει σε κάθε είδους και μορφής 

εταιρικά σχήματα ή Κοινοπραξίες,  

(β) να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και οιουδήποτε 

άλλου τύπου εγκαταστάσεις ή να διορίζει απλώς αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό 

ή στο εξωτερικό,  

(γ) να αποκτά εμπράγματα πάσης φύσεως επί ακινήτων δικαιώματα ή να μισθώνει πάσης 

φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα, καθώς επίσης και πάσης φύσεως 

μεταφορικά μέσα,  

(δ) να παραχωρεί με αντάλλαγμα τη χρήση των εγκαταστάσεών της σε τρίτους, να αναθέτει 

επίσης τη διαχείριση της σε άλλα νομικά πρόσωπα, όπως επίσης και να αναλαμβάνει η ίδια τη 

διαχείριση άλλων επιχειρήσεων,  

(ε) να συμμετέχει σε οιοδήποτε πρόγραμμα που επιδοτείται από ελληνικά ή αλλοδαπά 

όργανα, αρχές, φορείς και οργανισμούς,  

(στ) να διαχειρίζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και μέσω 

κρατικών αλλά και διεθνών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της 

έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή 

χρέους (χρεόγραφα), καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση  με τα 

προαναφερόμενα,  
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(ζ) να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και 

δραστηριότητες, 

(η) να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεων προς και με οιοδήποτε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, εντός πάντοτε του υπό του νόμου 

επιτρεπτού πλαισίου, εφόσον αυτές συνέχονται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή 

θεωρούνται αναγκαίες για την εκπλήρωσή της,  

(θ) να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και 

άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, και να συνάπτει 

συμβάσεις δικαιόχρησης (franchising) με κάθε είδους εταιρείες ή επιχειρήσεις της Ελλάδας ή 

του εξωτερικού και   

(ι) να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία η Εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή 

συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά οποιαδήποτε πράξη που 

θεωρείται, άμεσα ή έμμεσα, αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την ευόδωση και 

πραγμάτωση του επιδιωκόμενου εκ μέρους της Εταιρείας σκοπού.  

 

1.2  Σύντομη ανασκόπηση της πορείας της Εταιρείας το 2020 

Το 2020 ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της 

προηγούμενης χρήσεως 2019 κατά συνολικό ποσοστό περίπου 27,63%. Η αβεβαιότητα της 

αγοράς, το γενικότερο αρνητικό οικονομικό κλίμα, προϊόν των επιπτώσεων της πανδημίας 

COVID-19, αλλά και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός, αποτέλεσαν μεν εμπόδια και 

ανασταλτικούς παράγοντες, ωστόσο δεν κατέστησαν ικανά να ανακόψουν την δυναμική της 

αύξησης του κύκλου εργασιών της Εταιρείας.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι σημαντική αρνητική επίδραση στη δυναμική της αύξησης των 

πωλήσεων εξακολούθησε να έχει η συνεχιζόμενη και κατευθυνόμενη από μερίδα ενεργών 

μετόχων συστηματική δυσφήμηση της Εταιρείας με πλήθος ενεργειών και ανταγωνιστικών 

συμπεριφορών, σε σχέση με τις οποίες έχουν ήδη επιληφθεί τα αρμόδια Δικαστήρια και 

αρχές .  

Η αύξηση του τζίρου συμπαρέσυρε σε αύξηση τα κέρδη προ φόρων και τόκων κατά ποσοστό 

114,67% περίπου σε σχέση με τα κέρδη προ φόρων και τόκων του 2019.    

Περαιτέρω η αύξηση του τζίρου οδήγησε σε αύξηση των κερδών προ φόρων κατά ποσοστό 

122,84 % περίπου σε σχέση με τα κέρδη προ φόρων του 2019.    

Πιο συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά την κλειόμενη χρήση 2020 ανήλθε 

σε 8.249.764,38 Ευρώ έναντι 6.463.931,98 Ευρώ τη χρήση 2019, ήτοι αύξηση κατά 

1.785.832,40 Ευρώ σε απόλυτους αριθμούς. 

Την χρήση 2020 τα κέρδη προ φόρων και τόκων ανέρχονται σε 315.545,72 Ευρώ έναντι 

κερδών προ φόρων και τόκων της τάξεως των 146.988,69 Ευρώ για την χρήση 2019, ήτοι 

αύξηση κατά 168.557,03 Ευρώ σε απόλυτους αριθμούς. 

Επίσης τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε 187.594,51 Ευρώ έναντι κερδών προ φόρων 

84.181,68 Ευρώ για την χρήση 2019, ήτοι αύξηση κατά 103.412,83 Ευρώ σε απόλυτους 

αριθμούς. 

Παρόλο που το 2020 ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς, μετά και την ολοκλήρωση των 

αυστηρών προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής και με προβλέψεις για θετικούς 

ρυθμούς ανάπτυξης, εν τούτοις υπήρξε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά.  
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Η έλευση της πανδημίας του κορωνοϊού διαμόρφωσε συνθήκες ουσιώδους αβεβαιότητας για 

την συνέχιση της δραστηριότητας εταιρειών ποικίλων κλάδων μετά τη μείωση της 

παραγωγής, απόρροια της μείωσης της συνολικής ζήτησης στην οικονομία. Η ελληνική 

οικονομία επέστρεψε σε ένα υφεσιακό περιβάλλον, χωρίς να είναι δυνατή η ακριβής 

πρόβλεψη του μεγέθους της ύφεσης και της χρονικής διάρκειας αυτής.  

Παρά τα έκτακτα και γενναία μέτρα στήριξης και διοχέτευσης ρευστότητας από εθνικές 

κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες ανά τον κόσμο επανήλθε η μέχρι πρότινος αρνητική 

ψυχολογία από πλευράς πελατών ως προς τη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση 

επενδυτικών έργων. Στο βαρύ κλίμα της οικονομικής αβεβαιότητας, αστάθειας και εν γένει 

ρευστότητας συνεχίστηκε αμείωτη η ανταγωνιστική συμπεριφορά μερίδας ενεργών μετόχων,  

στις οποίες έγινε ήδη αναφορά.   

H Εταιρεία κατόρθωσε, παρά τις δυσκολίες, να ανταπεξέλθει σε όλες τις προκλήσεις και να 

φέρει εις πέρας σχεδόν όλες τις δεσμεύσεις που απέρρεαν από τις συναφθείσες συμβάσεις 

με τους πελάτες της, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία και την επιχειρηματική της 

συνέχεια, θέτοντας τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή της και την  περαιτέρω διείσδυσή 

της στην αγορά . Για ακόμη μία φορά επιβεβαιώθηκαν οι στρατηγικές επιλογές της Διοίκησης 

που επικεντρώθηκαν στους τομείς των επενδύσεων για την δραστηριοποίηση της Εταιρείας 

σε όλο το εύρος του καταστατικού της αντικειμένου, και στην διεύρυνση του πελατολογίου της 

Εταιρείας τόσο στην εγχώρια όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά.  

Η Εταιρεία στην διάρκεια της κλειόμενης χρήσης 2020 κινήθηκε με την αυτή συντηρητική, 

αλλά στοχευμένα επενδυτική φιλοσοφία των προηγούμενων χρήσεων. Οι επενδύσεις σε 

ενσώματα και ασώματα πάγια στοιχεία ανήλθαν σε 183 χιλ Ευρώ έναντι 145 χιλ Ευρώ της 

χρήσης 2019 και αφορούν κυρίως σε αγορές εξοπλισμού Η/Υ, μεταφορικών μέσων, 

εργαλείων, μηχανημάτων, λογισμικών προγραμμάτων για τις ανάγκες της παραγωγής στα 

πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων ΕΣΠΑ και τέλος σε κτιριακές παρεμβάσεις και υποδομές 

στις εγκαταστάσεις της έδρας της Εταιρείας. 

 
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

2.1 Αποτελέσματα χρήσης 2020 

Τα κυριότερα μεγέθη της κατάστασης αποτελεσμάτων των χρήσεων 2020 και 2019 

παρατίθενται κατωτέρω σε Ευρώ. 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.1-31.12.2020 1.1-31.12.2019 

Κύκλος εργασιών 8.249.764,38 6.463.931,98 

Μικτά κέρδη 1.457.573,16  1.187.959,44 

Κέρδη προ φόρων 187.594,51 84.181,68 

                                   

2.2 Βασικοί αριθμοδείκτες 

Η μελέτη του Ισολογισμού και η περαιτέρω κριτική ανάλυση των στοιχείων του, καθώς και 

των αποτελεσμάτων των χρήσεων 2020 και 2019 έδωσε τους παρακάτω βασικούς  

χρηματοοικονομικούς δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις 2020 και 2019 ως εξής: 
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α) Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες. 

Χρηματοοικονομικοί δείκτες, που δείχνουν την οικονομική κατάσταση της 

Εταιρείας είναι:  

 

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 

                  
    31/12/2020       31/12/2019     

Σύνολο 
κυκλοφορούντων 

στοιχείων = 

6.016.200,55 

= 89,53% 

  5.621.256,48 

= 90,50% 

Σύνολο 
ενεργητικού 

6.719.632,59   6.211.331,92 

                  

Σύνολο μη 
κυκλοφορούντων 

στοιχείων 

        

  

      
              

= 

703.432,04 

= 10,47% 

590.075,44 

= 9,50% Σύνολο 
ενεργητικού 

6.719.632,59   6.211.331,92 

                  

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό 
και πάγιο ενεργητικό. 

                  

Σύνολο καθαρής 
θέσης 

= 

2.471.190,11 

= 62,19% 

  2.313.195,60 

= 62,72% 
Σύνολο 

υποχρεώσεων 
3.973.442,48   3.688.136,32 

                  

Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας. 

                  

Σύνολο 
υποχρεώσεων 

= 

3.973.442,48 

= 59,13% 

  3.688.136,32 

= 59,38% 
Σύνολο 

παθητικού 
6.719.632,59   6.211.331,92 

                  

Σύνολο καθαρής 
θέσης 

= 

2.471.190,11 

= 36,78% 

  2.313.195,60 

= 37,24% 
Σύνολο 

παθητικού 
6.719.632,59   6.211.331,92 

                  

Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της Εταιρείας 

                  

Σύνολο καθαρής 
θέσης 

= 

2.471.190,11 

= 351,30% 

  2.313.195,60 

= 392,02% Σύνολο μη 
κυκλοφορούντων 

στοιχείων 
703.432,04   590.075,44 

                  

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της Εταιρείας από 
τα Ίδια Κεφάλαια. 

                  

Σύνολο 
κυκλοφορούντων 

στοιχείων 
= 6.016.200,55 = 166,82%   5.621.256,48 = 154,78% 



Σελίδα 7 από 17 

 

Βραχ/σμες 
υποχρεώσεις 

3.606.473,54   3.631.886,32 

                  

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 

                  

    31/12/2020       31/12/2019     

                  

Αποτελέσματα προ φόρων 

= 

187.594,51 

= 2,27% 

  84.181,68 

= 1,30% Πωλήσεις αποθ. & 
υπηρεσιών 

8.249.764,38   6.463.931,98 

                  

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της Εταιρείας σε σύγκριση 

με τα συνολικά της έσοδα                 

                  

Αποτελέσματα προ φόρων 
= 

187.594,51 
= 7,59% 

  84.181,68 
= 3,64% 

Σύνολο καθαρής θέσης 2.471.190,11   2.313.195,60 

                  

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας. 

                  

Μικτά αποτελέσματα 

= 

1.457.573,16 

= 17,67% 

  1.187.959,44 

= 18,38% Πωλήσεις αποθ. & 
υπηρεσιών 

8.249.764,38   6.463.931,98 

                  

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της Εταιρείας. 

 
 
 
β) Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ).  

Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί τέτοιου είδους δείκτες.  

 

γ) Αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις. 

Δεν υπάρχουν σημαντικά ή ιδιαίτερα κονδύλια, τα οποία  χρήζουν ιδιαίτερης ανάλυσης ή 

σχολιασμού (πρόσθετες εξηγήσεις), πέραν των πληροφοριών που παρέχονται στις 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.  

 

2.3 Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και οι αντίστοιχες προβλέψεις αντιμετώπισής τους 

από την Εταιρεία, ώστε να περιορισθούν ή/και να απαλειφθούν οι όποιες παρενέργειες από 

τους κινδύνους αυτούς είναι οι παρακάτω: 

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 
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Η έκθεση σε συναλλαγματικούς κινδύνους αξιολογείται από ανύπαρκτη έως εξαιρετικά 

χαμηλή για την Εταιρεία αφενός μεν διότι όλες οι συναλλαγές της διενεργούνται σε Ευρώ, 

αφετέρου δε διότι δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις σε έτερο, πλην του Ευρώ, νόμισμα.  

 

Επιτοκιακός κίνδυνος 

Ο επιτοκιακός κίνδυνος, ο οποίος επιδρά ευθέως στο κόστος χρηματοδότησης, εκτιμάται ως 

απολύτως  ελεγχόμενος, καθώς οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας είναι συνδεδεμένες 

κυρίως με δείκτες Euribor, γεγονός το οποίο είναι ευνοϊκό για την Εταιρεία κατά την παρούσα 

χρονική συγκυρία, λαμβανομένου υπόψη και του ελεγχόμενου δανεισμού και της 

συνακόλουθα ελεγχόμενης δανειακής της έκθεσης. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας  

Δεν διαφαίνεται κίνδυνος ρευστότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι η Εταιρεία διαθέτει ικανά 

ταμειακά διαθέσιμα. Περαιτέρω η δυνατότητα απρόσκοπτης και άνευ καθυστερήσεως 

άντλησης από την Εταιρεία τραπεζικών κεφαλαίων σχεδόν εκμηδενίζει τον εν λόγω κίνδυνο.  

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία εφαρμόζει πολιτικές οι οποίες εξασφαλίζουν ότι οι πωλήσεις της 

πραγματοποιούνται προς πελάτες με ελεγμένη από πλευράς φερεγγυότητας πιστοληπτική 

ικανότητα και με τους οποίους υφίσταται σταθερή και μακροχρόνια σχέση συνεργασίας. Η 

συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου αντιμετωπίζεται με την συνεχή και συστηματική 

παρακολούθηση της οικονομικής κατάστασης των πελατών και με την άμεση κάλυψη των 

απαιτήσεων με αξιόγραφα καθώς και την λήψη σχετικών εγγυήσεων. Ωστόσο, δεν πρέπει να 

λησμονείται η τάση δημιουργίας επισφαλειών, λόγω των υφεσιακών συνθηκών που 

εξακολουθούν να επικρατούν στην εγχώρια αγορά και της ενδεχόμενης αδυναμίας ορισμένων 

εκ των πελατών της Εταιρείας να φανούν συνεπείς στην προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, συνεπεία των σοβαρών κλυδωνισμών και των 

σημαντικών διαταραχών που προκάλεσε στην παγκόσμια οικονομία η εξάπλωση της 

πανδημίας.  

 

Κίνδυνος αύξησης των τιμών των πρώτων υλών 

Ο εν λόγω κίνδυνος αντιμετωπίζεται μέσω της δυνατότητας μετακύλισης της αύξησης αυτής 

στην τιμή πώλησης των παραγομένων προϊόντων. Η εν λόγω δυνατότητα υφίσταται και είναι 

ευχερώς αξιοποιήσιμη λόγω του τρόπου παραγωγής και λειτουργίας της Εταιρείας, ήτοι της 

παραγωγής προϊόντων κατά παραγγελία.  

 

Κίνδυνος ενίσχυσης του ανταγωνισμού από εγχώριες και αλλοδαπές επιχειρήσεις 

Η καθετοποιημένη μορφή της Εταιρείας και οι οργανωτικές υποδομές που διαθέτει, της 

επιτρέπουν να αντιμετωπίζει με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο πιθανούς ανταγωνιστές τόσο από 

την εγχώρια όσο και από την αλλοδαπή αγορά. Η Εταιρεία καταφέρνει να διαφοροποιείται 

προϊοντικά από τον υφιστάμενο ανταγωνισμό. Προς την κατεύθυνση της διαφοροποίησης 

συντελούν η ποιότητα των παραγομένων προϊόντων, η αναγνωρισιμότητα του ονόματος της 

Εταιρείας, καθώς και η ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων τόσο σε επίπεδο προμηθευτών 
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όσο και σε επίπεδο πελατών. Ως εκ τούτου ο συγκεκριμένος κίνδυνος δεν αξιολογείται ως 

ιδιαίτερα σημαντικός.  

 

Κίνδυνος εξαρτήσεως της Εταιρείας από συγκεκριμένους πελάτες  

Ο συγκεκριμένος κίνδυνος αντιμετωπίζεται από την Εταιρεία μέσω της προσπάθειας 

περαιτέρω διασποράς του πελατολογίου της και της προσπάθειας ορθολογικότερης και 

αποτελεσματικότερης κατανομής των πωλήσεων της τόσο ανά γεωγραφική περιοχή 

δραστηριότητας όσο και ανά πελάτη, πλην όμως κατά την παρούσα χρονική στιγμή ο 

συγκεκριμένος κίνδυνος αξιολογείται συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση ως χαμηλός και 

σε κάθε περίπτωση ως διαχειρίσιμος. 

 

Κίνδυνος μείωσης της ζήτησης λόγω γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης      

Ο συγκεκριμένος κίνδυνος αξιολογείται ως σχετικά χαμηλός, λόγω του γεγονότος ότι η 

Εταιρεία δεν παράγει συγκεκριμένο καταναλωτικό προϊόν, αλλά είναι τροφοδότης κατόπιν 

παραγγελίας άλλων βιομηχανιών παραγωγής ποικίλων προϊόντων. Επίσης η Εταιρεία, λόγω 

της ανεπτυγμένης ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας που την διακρίνει, διαθέτει την 

δυνατότητα να διεισδύει κατά περίπτωση σε νέους τομείς μεγαλύτερου ενδιαφέροντος και 

καλύτερων προοπτικών, αντισταθμίζοντας με τον τρόπο αυτό πιθανές απώλειες.  

 

Κίνδυνοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19   

Η ραγδαία εξάπλωση και η ταχύτατη διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, η οποία είχε 

ως αποτέλεσμα την κήρυξη πανδημίας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), 

αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί μια πρωτόγνωρη δοκιμασία, που όπως αναμένονταν 

είχε δυσμενείς συνέπειες τόσο στη διεθνή όσο και στην εγχώρια οικονομία και αγορά. 

Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις του ΔΝΤ, οι οποίες τελικά επιβεβαιώθηκαν, η προοπτική 

για την παγκόσμια ανάπτυξη υπήρξε αρνητική, με ύφεση ίση ή και μεγαλύτερη από αυτή στη 

διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η αναπτυξιακή δυναμική που είχε 

αρχίσει να εμφανίζει η ελληνική οικονομία, μετά από μια παρατεταμένη κρίση και εφαρμογή 

επίπονων προγραμμάτων προσαρμογής και η βελτίωση των οικονομικών δεικτών 

διακόπηκαν απότομα λόγω της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης.   

Σήμερα το σκηνικό είναι σαφέστατα διαφορετικό. Από τους πρώτους μήνες του 2021 

προκύπτουν ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας από τους 

πρόδρομους δείκτες οικονομικής συγκυρίας. Ανοδική είναι η τάση σε ό,τι αφορά το 

οικονομικό κλίμα, με τον σχετικό δείκτη να έχει καλύτερη επίδοση από πέρυσι. Η ανοδική 

αυτή πορεία οφείλεται τόσο στη βελτίωση των καταναλωτικών όσο και στη βελτίωση των 

επιχειρηματικών προσδοκιών.  

Η διαφαινόμενη θέση της πανδημίας υπό μερικό έλεγχο, μετά την έναρξη των προγραμμάτων 

μαζικού εμβολιασμού του πληθυσμού, η άρση των περιοριστικών μέτρων και η επανεκκίνηση 

της ελληνικής οικονομίας, αναμένεται να επαναφέρουν την ελληνική οικονομία σε τροχιά 

ανάκαμψης την τρέχουσα χρήση 2021. Στην εκτίμηση αυτή συγκλίνουν και οι προβλέψεις και 

εκτιμήσεις διεθνών και εγχώριων φορέων, οι οποίες προβλέπουν για την ελληνική οικονομία 

ανάπτυξη πάνω από 3,5% για το 2021. Οι θετικές εκτιμήσεις των περισσότερων φορέων 

οφείλονται, σε μεγάλο βαθμό, στην υπόθεση ότι το εμβολιαστικό πρόγραμμα θα εκτελεστεί με 

γρήγορους ρυθμούς, ώστε να περιοριστούν οι υγειονομικές συνέπειες της πανδημίας, να 
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μειωθεί η ανάγκη για νέα περιοριστικά μέτρα και να αρθεί σε μεγάλο βαθμό το αίσθημα 

ανασφάλειας που κυριαρχεί στις συναλλαγές. Αποφασιστικής σημασίας θα είναι ο βαθμός 

απορροφητικότητας και οι πολλαπλασιαστικές επιδράσεις των κονδυλίων του Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Περαιτέρω μετά και τις πρόσφατες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  σύμφωνα με τις 

οποίες  «οι ελληνικές Αρχές συνέχισαν τη μεταρρυθμιστική τους ατζέντα, παρά τις δύσκολες 

συνθήκες που έθεσε η COVID-19», οι ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 

αναμένεται να ανέλθουν το 2022 περίπου στο 6%. 

Πάντως παρά τις αδιαμφισβήτητα θετικές εξελίξεις μετά και την θέση σε κυκλοφορία των 

εμβολίων, κατά τη χρονική στιγμή σύνταξης της παρούσας Εκθέσεως δεν μπορούν να 

εξαχθούν με απόλυτη βεβαιότητα ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με τις επιπτώσεις από 

την εξάπλωση του κορωνοϊού στη δραστηριότητα, τα οικονομικά αποτελέσματα και τα μεγέθη 

της Εταιρείας, καθόσον δεν μπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς η χρονική διάρκεια και η 

ένταση της υγειονομικής κρίσης, λαμβανομένων υπόψιν των μεταλλάξεων του ιού και του εν 

αναμονή τέταρτου κύματος. Έτι περαιτέρω, ο τρόπος παραγωγής και λειτουργίας της 

Εταιρείας και η εν γένει φύση των δραστηριοτήτων αυτής, ήτοι της παραγωγής προϊόντων 

κατά παραγγελία, συνεπάγεται την άμεση εξάρτηση της πορείας και της εξέλιξης του κύκλου 

εργασιών της από το γενικότερο κλίμα που θα επικρατήσει τόσο στην παγκόσμια όσο και 

στην εγχώρια αγορά και από τα επίπεδα των παραγγελιών των πελατών της.  

Η Εταιρεία εκμεταλλευόμενη την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα που την διακρίνει, 

προσπαθεί να διεισδύει σε νέες γεωγραφικά αγορές καθώς και σε νέους τομείς μεγαλύτερου 

ενδιαφέροντος και καλύτερων προοπτικών, γεγονός που λειτουργεί ως ανασταλτικός 

παράγοντας στην περαιτέρω μείωση των πωλήσεών της.  

Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση της Εταιρείας, με μέγιστο αίσθημα ευθύνης, παρακολουθεί 

συστηματικά τις εξελίξεις και φροντίζει καθημερινά για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων και την 

υιοθέτηση των διαδικασιών που κρίνονται σκόπιμες και αναγκαίες, προκειμένου να 

διασφαλισθεί η απρόσκοπτη παραγωγική της λειτουργία και η επιχειρηματική της συνέχεια.  

Η κύρια προτεραιότητα της Εταιρείας είναι να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές 

προκλήσεις και στην νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται μετά από την πανδημία, 

διακρινόμενη για την υψηλή ποιότητα των εξ αυτής παραγομένων προϊόντων, με γνώμονα 

πάντοτε την προστασία του εργατικού δυναμικού και της κοινωνίας στο σύνολο της. 

 

2.4 Υποκαταστήματα της Εταιρείας   

Η Εταιρεία διαθέτει ένα ενεργό υποκατάστημα στη θέση Μαδαρό στα Οινόφυτα Βοιωτίας. 

Σημειώνεται επίσης ότι η Εταιρεία διέκοψε την λειτουργία του υποκαταστήματος που 

διατηρούσε στη θέση Αγία Παρασκευή στο Σχηματάρι την 15.07.2019.  

Επίσης δεν έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως μεταφορά της έδρας, ούτε 

ελήφθη οιαδήποτε απόφαση σχετικά με την έναρξη ή τη διακοπή της λειτουργίας άλλου 

υποκαταστήματος, πλην των ανωτέρω.  

 

2.5 Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές 

Η κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλειόμενης χρήσεως έγινε με βάση 

τις λογιστικές αρχές που προδιαγράφονται στο νόμο  4308/2014, προϋποθέτει την άσκηση 

κρίσης και την διενέργεια εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή 
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των λογιστικών πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών 

στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να 

διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμώνται 

σε συνεχή βάση. Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των 

αποσβέσεων των παγίων, τις συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις 

και την εκτίμηση της εύλογης αξίας, εφόσον επιλέγεται η εφαρμογή της. 

Η Εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων εφαρμόζει τις 

ακόλουθες λογιστικές αρχές και μεθόδους (πλήρη ανάλυση αυτών υπάρχει στο σχετικό 

Προσάρτημα της χρήσης 2020), στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου:  

 

α. Αποτίμηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως τους πλέον 

προσθηκών και βελτιώσεων. Oι αποσβέσεις όλων των ενσωμάτων περιουσιακών στοιχείων 

υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο στην ωφέλιμη ζωή τους.  

 

β. Αποτίμηση αποθεμάτων 

 Η αποτίμηση των αποθεμάτων εμπορευμάτων έγινε στην κατ΄ είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ 

κτήσεως και τρέχουσας και για τον υπολογισμό της αξίας κτήσεως εφαρμόσθηκε η μέθοδος 

της μέσης τιμής. 

 

γ. Κατεχόμενα από την Εταιρεία χρεόγραφα  

Η Εταιρεία την 31.12.2020 δεν ήταν κάτοχος χρεογράφων ούτε είχε στην κατοχή της ίδιες 

μετοχές, ούτε έχει εγκρίνει οιοδήποτε πρόγραμμα αποκτήσεως ιδίων μετοχών. 

 

δ. Διαθέσιμο συνάλλαγμα της Εταιρείας 

Η Εταιρεία την  31.12.2020 δεν είχε καθόλου διαθέσιμο συνάλλαγμα.  

 

ε. Εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων και κινητών της Εταιρείας 

Η Εταιρεία είναι εγκατεστημένη σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην θέση Γουρνία στο Βασιλικό 

Ευβοίας, όπου και διαθέτει (κατά την 31.12.2020) περίπου 3.832,08 τ.μ. στεγασμένους 

βιομηχανικούς χώρους και γραφεία. Το κτίριο αποτελείται από υπόγειο 459,50 τ.μ., και 

ισόγειο 3.372,58 τ.μ. Το οικόπεδο της Εταιρείας έχει έκταση επιφανείας 13.521 τ.μ.   

Επί των ακινήτων της Εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υπέρ της Ανώνυμης 

Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» συνολικού ποσού 

1.046.074,83 € (446.074,83 € Α΄ ΣΕΙΡΑΣ, 300.000,00 € Β΄ ΣΕΙΡΑΣ & 300.000,00 € Γ΄ 

ΣΕΙΡΑΣ), για την εξασφάλιση τραπεζικών δανείων, το ύψος των οποίων την 31.12.2020 

ανερχόταν σε 631.329,91 €.  

 

2.6 Άλλα σημαντικά γεγονότα μετά την λήξη της κλειόμενης χρήσεως 

 Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι και την ημερομηνία συντάξεως της παρούσας 

Έκθεσης δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα, τα οποία να χρήζουν ειδικής μνείας και 

αναφοράς στην παρούσα.  

 

2.7 Δραστηριότητες στον Τομέα Ερευνών και Ανάπτυξης 
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Ένα σημαντικό τμήμα της πολιτικής της Εταιρείας αφορά τον τομέα της έρευνας και της 

ανάπτυξης, μέσω της οποίας η Εταιρεία στοχεύει στην διαρκή βελτίωση και αναβάθμιση των 

παραγομένων προϊόντων, προκειμένου να ανταποκρίνονται και να καλύπτουν πλήρως τις 

ανάγκες και απαιτήσεις των τελικών αποδεκτών, αλλά και στην παραγωγή νέων. Για την 

επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρεία απασχολεί ένα ικανό και επαρκώς καταρτισμένο 

επιτελείο στελεχών, που έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί μεθοδικά τις εξελίξεις που 

σημειώνονται στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρολογικών προϊόντων και να προσαρμόζεται 

σε αυτές, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό την Εταιρεία ιδιαίτερα ανταγωνιστική.   

 

2.8 Λοιπές πληροφορίες  

α) Αναφορικά με την προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας αυτή αναμένεται σταθερή και 

θετική, ενώ ιδιαίτερη αναφορά και ανάλυση ακολουθεί σε επόμενο κεφάλαιο που αφορά 

στους στόχους της τρέχουσας χρήσεως 2021.     

 

2.9. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται 

στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του ν. 4548/2018  

Η Εταιρεία δεν προέβη στην απόκτηση ιδίων μετοχών κατά την διάρκεια της χρήσεως 2020.  

 

2.10. Χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων 

Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί άλλα «χρηματοπιστωτικά μέσα», πέραν των συνήθων όπως, 

εμβάσματα, καταθέσεις μετρητών και όψεως, καθώς και εξοφλήσεις επιταγών. 

 

3. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Παρά την ύπαρξη κερδοφόρου αποτελέσματος η Διοίκηση της Εταιρείας, λαμβάνοντας 

υπόψη, μεταξύ άλλων, τις προοπτικές και το εν εξελίξει επενδυτικό πρόγραμμα αυτής  καθώς 

και την γενικότερη οικονομική κατάσταση και κυρίως τους κινδύνους που απορρέουν από τις 

συνθήκες αβεβαιότητας και ρευστότητας που εξακολουθεί να δημιουργεί η πανδημία του 

κορωνοϊού, προτείνει τη μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της 

Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020), με 

σκοπό την περαιτέρω θωράκιση από οικονομικής απόψεως της Εταιρείας, την ενίσχυση της 

κεφαλαιακής της θέσεως και επάρκειας και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης επιχειρησιακής 

της συνέχειας.  

Η ως άνω πρόταση συνάδει με το γενικότερο εταιρικό συμφέρον, καθόσον παρέχει τα 

εχέγγυα για την περαιτέρω ανάπτυξη των εταιρικών δραστηριοτήτων, κινείται εντός του 

πλαισίου που καθορίζεται από τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και, ως είναι αυτονόητο, 

τελεί υπό την αίρεση της λήψεως των σχετικών αναγκαίων εκ του νόμου εγκρίσεων και δη 

υπό την αίρεση της λήψεως σχετικής αποφάσεως από το αρμόδιο εταιρικό όργανο, ήτοι την 

ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στον νόμο.  

 

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Η Εταιρεία απασχολούσε την 31.12.2020 πενήντα τέσσερα (54) άτομα με σχέση εξαρτημένης 

εργασίας.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι σχέσεις της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν 

παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα, καθώς μία εκ των βασικών προτεραιοτήτων της 
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Εταιρείας είναι η διατήρηση και η ενίσχυση του κλίματος εργασιακής ειρήνης. Η Εταιρεία 

καθημερινά φροντίζει για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την υιοθέτηση 

πρακτικών προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως και απολύτως με τις ισχύουσες διατάξεις 

της εργατικής και ασφαλιστικής εν γένει νομοθεσίας. Η Εταιρεία υιοθετεί Σύστημα Υγιεινής και 

Ασφάλειας σύμφωνα με τις αρχές του Προτύπου ISO 18001.  

 

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Η Εταιρεία αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της 

επίδοσης με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία 

και τα διεθνή πρότυπα, στοχεύει σε μία ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε απόλυτη 

αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Ακολουθώντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, ασκεί τις 

δραστηριότητες της με τρόπο που να εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την 

υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, της τοπικής κοινωνίας και του κοινού.  

Η περιβαλλοντική πολιτική της Εταιρείας αποτελεί τη δήλωση δέσμευσης αυτής για την 

τήρηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Η Εταιρεία υιοθετεί Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις αρχές του 

Προτύπου ISO 14001 και του Κανονισμού EMAS της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η Πολιτική 

της Εταιρείας για τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος στηρίζεται στις εξής 

αρχές: 

 Λαμβάνει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος συμμορφούμενη με την 

περιβαλλοντική νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς όρους.  

 Εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στο σύνολο των δραστηριοτήτων 

της παραγωγικής της διαδικασίας.  

 Καθορίζει Αντικείμενα και Σκοπούς Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων.  

 Αξιολογεί και βελτιώνει την συνολική Περιβαλλοντική της Επίδοση, με κατάρτιση και 

υλοποίηση Προγραμμάτων Δράσης για την επίτευξη των συγκεκριμένων 

Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων, και πάντα με καθορισμένο χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης.  

 Υιοθετεί συγκεκριμένους κανόνες περιβαλλοντικών ελέγχων και συναφείς διαδικασίες  

στην εσωτερική παραγωγική λειτουργία της.  

 Βελτιώνει την συνολική περιβαλλοντική της συμπεριφορά ιδιαίτερα σε θέματα 

πρόληψης της ρύπανσης του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης εκτάκτων κινδύνων.  

 Εφαρμόζει τη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού της σε θέματα 

περιβάλλοντος.  

 Προωθεί τον ανοικτό διάλογο και την ενημέρωση του κοινού σε πνεύμα ειλικρινούς 

και αμοιβαίου σεβασμού.  
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 Εδραιώνει την έννοια της οικολογικής ευαισθησίας και του περιβαλλοντικού 

οράματος, το οποίο εμπνέει το ανώτατο επίπεδο ιεραρχίας, σε όλη την πυραμίδα των 

εργαζομένων στην Εταιρεία. 

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικασία παραγωγής έχει σχεδιασθεί με τέτοιο τρόπο 

ώστε να πραγματοποιείται αποτελεσματική και λελογισμένη χρήση των διαθεσίμων πηγών 

και να ελαχιστοποιείται η όποια αρνητική επίδραση στο περιβάλλον. 

 

6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 

Το 2021 κατά τις εκτιμήσεις της Διοίκησης προοιωνίζεται αρκούντως δύσκολο με μεγάλο 

βαθμό αβεβαιότητας, απόρροια της ρευστότητας και αστάθειας που επικρατεί στην εγχώρια 

αγορά, συνεπεία τόσο της σοβαρής χρηματοπιστωτικής κρίσης που έπληξε την ελληνική 

οικονομία κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, όσο και των δυσμενών επιπτώσεων της 

πανδημίας COVID-19 στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, καθώς και της πιθανής επέλευσης 

ενός νέου σφοδρότερου κύματος, η διάρκεια και η ένταση του οποίου δεν είναι δυνατόν να 

προβλεφθεί κατά την παρούσα χρονική στιγμή.  

Κατά την παρούσα χρονική στιγμή δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα 

αναφορικά με την επίδραση και τις πιθανές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στη 

δραστηριότητα και τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας, καθόσον δεν μπορεί να 

αποκλεισθεί η πιθανότητα εμφάνισης νέων κυμάτων της πανδημίας ή μεταλλάξεων του ιού, οι 

οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα των χορηγούμενων εμβολίων, ενώ 

και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των προγραμμάτων μαζικού εμβολιασμού του 

πληθυσμού με σκοπό την επίτευξη ανοσίας, δεν είναι απολύτως εξασφαλισμένη.  

 

Εν τούτοις μετά τα στοχευμένα μέτρα στήριξης της αγοράς και των πληττόμενων 

επιχειρήσεων οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας τουλάχιστον για το 2021 

επαναπροσδιορίζονται προς το καλύτερο με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Πάντα όμως υπό 

την αίρεση της μη αναστολής λειτουργίας  της οικονομικής δραστηριότητας .  

Έτι περαιτέρω, εκτός από τις σοβαρότατες εξωγενείς συνθήκες αστάθειας, αβεβαιότητας και 

έλλειψης ρευστότητας που επικρατούν στην οικονομία, με αποτέλεσμα να μη δύναται να 

αποκλειστεί το ενδεχόμενο η οικονομική κατάσταση και οι επιδόσεις της Εταιρείας να 

επηρεαστούν αρνητικά,  η Διοίκηση της Εταιρίας καλείται να αντιμετωπίσει και έναν αθέμιτο 

εμπορικό πόλεμο σε βάρος της, στον οποίο δυστυχώς πρωτοστατούν εν ενεργεία μέτοχοι 

της.     

Όμως παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί  στην αγορά και την αδυναμία ουσιαστικής 

ανάκαμψης του κατασκευαστικού κλαδόυ ,  η  Εταιρεία , θέτοντας για μια ακόμη χρονιά ψηλά 

τον πήχη, στοχεύει για το 2021 στην παραμονή της σε κερδοφόρο τροχιά και πορεία, στη 

διατήρηση και με ασφαλή βήματα περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών της και στη 

βελτίωση του συνόλου των χρηματοοικονομικών δεικτών της σε σχέση με την προηγούμενη 

χρήση 2020, ώστε να καταστεί δυνατή η υιοθέτηση, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέων 

οργανωτικών σχημάτων που θα επιτρέψουν την περαιτέρω ανοδική πορεία με μεγαλύτερη 

ασφάλεια και σιγουριά.  
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Η συγκρατημένη αισιοδοξία της Διοίκησης βασίζεται στο γεγονός ότι πέραν των 

παραδοσιακών πελατών, βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεων και 

διαπραγματεύσεων διάφορα ηλεκτρολογικά projects που έχουν εφαρμογή κυρίως σε 

ενεργειακά συστήματα, σε κατασκευή και εξοπλισμό χώρων διάθεσης καταναλωτικών 

προϊόντων, στην κατασκευή μονάδων βιολογικού καθαρισμού, στην κατασκευή μονάδων 

διαχείρισης απορριμμάτων, στην κατασκευή μονάδων ανακύκλωσης, στον εκσυγχρονισμό 

μονάδων παραγωγής-επεξεργασίας προϊόντων γάλακτος και ελαίου και σε συστήματα 

διαχείρισης υδάτων.  

Επί πλέον η Εταιρεία με το σύγχρονο εξοπλισμό που κατέχει, απέκτησε δυνατότητες πλήρους 

κάλυψης των αναγκών με στόχο την σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών για το 2021 

δεδομένου ότι κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη τα 

προαναφερόμενα projects. 

Ήδη από τον Αύγουστο 2019 η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση με τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για 

προμήθεια Συγκροτημάτων Κυψελωτών Πινάκων Μέσης Τάσης. Το εν λόγω έργο βρίσκεται σε 

πλήρη  εξέλιξη με ποσοστό ολοκλήρωσης άνω του 50%.  

Παράλληλα η Εταιρεία αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος και μετά την κατακύρωση του 

σχετικού διαγωνισμού αναμένεται η υπογραφή νέας σύμβασης με τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για την 

προμήθεια Συγκροτημάτων Κυψελωτών Πινάκων Μέσης Τάσης.  

Επιπλέον και  ταυτόχρονα  με την αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής, η Διοίκηση 

σχεδιάζει την υλοποίηση και ολοκλήρωση των εγκεκριμένων πλέον από τις αρχές του 2020 

επενδυτικών σχεδίων ύψους 320 χιλ ευρώ μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ για εκσυγχρονισμό που 

θα επιτρέψει στην Εταιρεία την συνέχιση της ανοδικής της πορείας. 

Το 2020 οι εξαγωγές της Εταιρείας ανήλθαν σε 233.135,83 Ευρώ έναντι ποσού 105.742,46  

Ευρώ αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης (αύξηση άνω του 100%) .  

Η αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας  και η ενίσχυση της εξωστρέφειας της Εταιρείας 

παραμένει πάντοτε στρατηγικός στόχος και επιδίωξη της Διοίκησης της Εταιρείας και μάλιστα 

σε ποσοστό, ει δυνατόν, της τάξεως άνω του 10% του κύκλου εργασιών ετησίως, 

προκειμένου τα επόμενα έτη η Εταιρεία, να έχει καταστεί κατά μεγαλύτερο μέρος εξαγωγική, 

πλην όμως το συγκεκριμένο εγχείρημα είναι δύσκολο και μεσο-μακροπρόθεσμο στην 

υλοποίησή του, λόγω του έντονου ανταγωνισμού που αντιμετωπίζει η Εταιρεία σε χώρες 

εκτός Ελλάδος, αλλά και των αρνητικών επιπτώσεων της εξάπλωσης του Covid - 19. 

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, εκτός των επενδυτικών επιλογών και νέων 

οργανωτικών σχημάτων, θα δοθεί και στην διάρκεια της χρήσεως 2021 ιδιαίτερη έμφαση στα 

εξής: 

- Εκπαίδευση και συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού και ιδιαίτερα των ανώτερων και 

ανώτατων στελεχών. 

- Ποιοτική αναβάθμιση-πιστοποίηση διαδικασιών. 

 

Πράγματι αποτελεί στόχο η ποιοτική αναβάθμιση των διαδικασιών της Εταιρείας, προκειμένου 

να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση κατασκευής με υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις που ολοένα 

γίνεται φανερό ότι θα αποτελέσουν το εφαλτήριο για την ανοδική κίνηση της Εταιρείας την 
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προσεχή πενταετία και την εδραίωση της θέσης της σε νέες αγορές υψηλών ποιοτικών 

απαιτήσεων. 

Όσον αφορά την πιστοποίηση διαδικασιών η Εταιρεία έχει εγκαταστήσει από το 2004 διεθνές 

πρότυπο ISO 9001. 

Με πρωταρχικό στόχο πάντα τη συνεχή και διατηρήσιμη ανάπτυξη της Εταιρείας, έχουν τεθεί 

για το 2021 οι κατωτέρω αναφερόμενοι βασικοί άξονες στρατηγικής: 

 

 Περαιτέρω ανάπτυξη τόσο στις αγορές του εξωτερικού όσο και στον εσωτερικό 

τομέα.  

 Συστηματική υλοποίηση της διαχρονικής στρατηγικής της Εταιρείας για την 

δραστηριοποίησή της σε εξειδικευμένους τομείς υψηλής τεχνολογίας.  

 Βελτίωση και αναβάθμιση της ποικιλίας των παρεχομένων προϊόντων.  

 Συνέχιση της πολιτικής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού 

εξοπλισμού, και ιδιαιτέρα της απόκτησης μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας με 

χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ρομποτικών συστημάτων, τα οποία 

επιτρέπουν την πληρέστερη αυτοματοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών. 

 Επιμόρφωση του ανθρωπίνου δυναμικού και ιδίως του στελεχειακού δυναμικού της 

Εταιρείας.   

 Επωφελέστερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση των κεφαλαίων της Εταιρείας.  

 Επαύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, με την αύξηση του αριθμού των 

γραμμών παραγωγής.   

 Διαρκής βελτίωση της υφιστάμενης οργανωτικής δομής με στόχο την περαιτέρω 

αύξηση της αποτελεσματικότητας, την συνεχή και αυξανόμενη διάχυση της 

ενημέρωσης – πληροφόρησης σε όλες τις βαθμίδες της Εταιρείας και τέλος την 

περαιτέρω μείωση του κόστους. 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας διατηρεί ακράδαντη την πεποίθησή της ότι η ισχυρή επιχειρηματική 

της δομή, οι σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται εκ μέρους της Εταιρείας τόσο σε 

ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε πάγια στοιχεία, και βεβαίως η στοχευόμενη προσήλωση της 

Εταιρείας σε συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους με μεσοπρόθεσμη προοπτική, παρέχουν 

την σταθερή και ασφαλή βάση για την συνέχιση και ενδυνάμωση της μέχρι σήμερα σταθερής 

αναπτυξιακής της πορείας και την ενίσχυση της μακροχρόνιας αξίας της προς όφελος των 

πελατών, των εργαζομένων, των συνεργατών και των μετόχων αυτής.   

 

Μετά από τα παραπάνω και με βάση τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 

Εταιρείας μας, κ.κ. μέτοχοι σας καλούμε: 

 

1. Να εγκρίνετε τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της κλειόμενης εταιρικής 

χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020) στο σύνολό τους. 

2. Να εγκρίνετε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόμενης 

εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020), σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 

4548/2018. 
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3. Να διορίσετε έναν (1) Τακτικό και έναν (1) Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή για 

τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως 2021 

(01.01.2021-31.12.2021). 

 

Βασιλικό Ευβοίας, 15 Ιουλίου 2021 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος του             Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων 
Διοικητικού Συμβουλίου         Σύμβουλος 

  
  

 
 

  
ΑΓΓΕΛΟΣ Γ.ΣΤΕΦΟΣ              ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΘ. ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ 

ΑΔΤ ΑΙ986161     ΑΔΤ ΑΑ348125 
                      

 
 
 
 

        Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
ΟΘΩΝΑΣ ΑΛ. ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ 

ΑΔΤ ΑΖ984371 
 
 
 
 

 
Βεβαιώνεται ότι, η ανωτέρω έκθεση που αποτελείται από δέκα επτά (17) σελίδες, είναι αυτή 
που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 30 Ιουλίου 2021 για τη 
χρήση 2020. 

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2021 
 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
Μπανίλας Παν. Ευστάθιος 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15421 
Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε 

 
 
 
 
 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
Μέλος Δικτύου Crowe Global 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 

 

 

 

 

 


