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                                                                     Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 019115331000 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ  

 ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2021 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2021 - 31/12/2021 

Κύριοι, 

 Έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε υπό την κρίση σας τις οικονομικές καταστάσεις 

της 31/12/2021 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 01/01/2021 - 31/12/2021 ανήλθε σε 

ευρώ 759.424,78. 

 Τα μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ανήλθαν σε κέρδη ευρώ 

759.424,78. Τα έξοδα διοικήσεως και τα έξοδα διαθέσεως διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 

 Χρήση 31.12.21 Χρήση 31.12.20  

Έξοδα διοικήσεως  103.676,06 90.583,87  

Έξοδα διαθέσεως 558.283,68 411.728,12  

 Τα καθαρά αποτελέσματα της Χρήσεως προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη ποσού 

ευρώ 95.417,49. 
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2. Οικονομική θέση της Εταιρείας 

Η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική. Οι οικονομικοί δείκτες, που 

παρατίθενται, παρουσιάζουν σχετική σταθερότητα.  

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 
 

  31.12.21  31.12.20  

Κυκλοφορούν ενεργητικό  1.356.326,33 96,79% 1.310.557,94 97,16% 

Σύνολο ενεργητικού 1.401.243,20  1.348.925,71  

      

Πάγιο ενεργητικό  41.453,77 2,96% 34.904,67 2,59% 

Σύνολο ενεργητικού 1.401.243,20  1.348.925,71  

      

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

Ίδια κεφάλαια  1.165.382,22 494,10% 1.092.356,58 425,76% 

Σύνολο υποχρεώσεων 235.860,98  256.569,13  

      

Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.   

      

Σύνολο υποχρεώσεων  235.860,98 16,83% 256.569,13 19,02% 

Σύνολο παθητικού 1.401.243,20  1.348.925,71  

      

Ίδια κεφάλαια  1.165.382,22 83,17% 1.092.356,58 80,98% 

Σύνολο παθητικού 1.401.243,20  1.348.925,71  

      

Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας    

      

Ίδια κεφάλαια  1.165.382,22 2811,28% 1.092.356,58 3129,54% 

Πάγιο ενεργητικό 41.453,77  34.904,67  

      

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

Κυκλοφορούν ενεργητικό  1.356.326,33 575,05% 1.310.557,94 510,80% 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 235.860,98  256.569,13  

      

Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.  
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Κεφάλαιο κινήσεως  1.120.465,35 82,61% 1.053.988,81 80,42% 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.356.326,33  1.310.557,94  

      

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος 
ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων 
(Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων). 

 

      

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας    

  31.12.21  31.12.20  

Καθαρά αποτελέσματα 
εκμεταλλεύσεως 

 
94.856,51 12,49% 121.264,41 19,58% 

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 759.424,78  619.406,33  

      

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το 
συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.  
      

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 
προ φόρων 

 
95.417,49 12,56% 118.726,93 19,17% 

Σύνολο εσόδων 759.424,78  619.406,33  

      

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε 
σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα  
      

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 
προ φόρων 

 
95.417,49 8,19% 118.726,93 10,87% 

Ίδια κεφάλαια 1.165.382,22  1.092.356,58  

      

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

Μικτά αποτελέσματα  759.424,78 100,00% 619.406,33 100,00% 

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 759.424,78  619.406,33  

     
 

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

 

 

3. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας-Έρευνα και Ανάπτυξη.  

 

Το 2022 αναμένεται σταθεροποιητική τάση των πωλήσεων της Εταιρείας (όπως 

φαίνεται και από το πρώτο τρίμηνο). Βασική στρατηγική για τα επόμενα έτη αποτελεί 

η κατεύθυνση της εταιρείας με έμφαση στην μείωση των εξόδων και μέσω της 
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πραγματοποίησης επενδύσεων για περαιτέρω μείωση του κόστους, παρόλη τη 

δύσκολη συγκυρία του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος. 

Στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης δεν πραγματοποιήθηκε κάποια εξέλιξη εντός 

της χρήσεως 2021. 

 

4. Κατεχόμενα χρεόγραφα από την Εταιρεία  

Δεν υπάρχουν χρεόγραφα  στην Εταιρεία  

 

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα 

   Δεν υπάρχει διαθέσιμο συνάλλαγμα στην Εταιρεία  

 

    6.Ακίνητα της Εταιρείας 

Δεν υπάρχουν. 

 

    7.Υποκαταστήματα  

 Η εταιρία διαθέτει υποκατάστημα στον Παλαμά Καρδίτσας, οδό Μαντοπούλου 35. 

 

 

8.  Αποτελέσματα της χρήσης  

  Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως 01/01/2021 - 31/12/2021 ανήλθε 

σε ευρώ 759.424,78 και τα μικτά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη ευρώ 

759.424,78. Τα λοιπά συνήθη έσοδα ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 0,00. Τα έξοδα 

διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε ευρώ 103.676,06, τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης 

ανήλθαν σε ευρώ 558.283,68, τα λοιπά έξοδα και ζημιές ανήλθαν στο ποσό ευρώ 

560,98, τα κέρδη και οι ζημίες από τη διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων ανήλθαν 
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στο ποσό ευρώ 0,00, τα λοιπά έσοδα και κέρδη ανήλθαν στο ποσό ευρώ 0,00, οι 

πιστωτικοί τόκοι ανήλθαν στο ποσό ευρώ 50,58 και οι χρεωστικοί τόκοι ανήλθαν σε ευρώ 

1.537,15. Με βάση τα ανωτέρω διαμορφώθηκαν κέρδη χρήσεως προ φόρων ποσού 

ευρώ 95.417,49. 

 

9. Διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως   

Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε κέρδη. 

Ο Πίνακας διάθεσης έχει ως εξής: 

 

Αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων  95.417,49 

Μείον:1.Φόρος εισοδήματος 22.391,85 

          2. Τακτικό Αποθεματικό 0,00 

          3. Μερίσματα 0,00 

Κέρδη εις νέο 73.025,64 

 

 
 

10.Ανθρώπινο δυναμικό 

Προκειμένου η εταιρεία να διατηρεί την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού σε υψηλό 

επίπεδο έχει θεσπίσει  διαδικασίες επιλογής, αξιολόγησης, επιμόρφωσης, και ανταμοιβής 

του προσωπικού και έχει δημιουργήσει ένα ασφαλές και δίκαιο περιβάλλον εργασίας με 

αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης. Επίσης προσφέρει ικανοποιητικές αμοιβές και 

πρόσθετες παροχές σε ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων.   

Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού. 

 

11.Περιβαλλοντικά θέματα 

 Για την εταιρεία είναι πρωτίστης σημασίας η προσήλωσή της στις αξίες της 

περιβαλλοντικής ευθύνης. Η εταιρεία δεσμεύεται να διατηρήσει  μια περιβαλλοντικά 
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ευαίσθητη και υπεύθυνη θέση και να διαχειριστεί ανάλογα τις δραστηριότητές της, 

εφαρμόζοντας προληπτικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος 

ελαχιστοποιώντας τις όποιες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ενδέχεται να 

προκύψουν. Έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται για την προστασία 

του περιβάλλοντος. 

 

12. Σημαντικά γεγονότα 

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί  κανένα 

γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία 

της εταιρίας, εκτός από το τελευταίο συμβάν με τον  Κορωναίο.  

 

Τα πολεμικά γεγονότα στην Ουκρανία και η συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών 

ενέργειας και γενικά η αύξηση του τιμαρίθμου, πλην των συνεπειών της επιδημίας 

covid19, αυξάνουν σημαντικά το κόστος λειτουργίας της Επιχείρησης. 

 

Η εταιρεία παρακολουθεί προσεχτικά τις εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση του 

Κορωνοίου, προκειμένου να προσαρμοστεί στις ειδικές συνθήκες που προκύπτουν 

αποκλειστικά για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του Κορωνοίου 

COVID-19. Διαθέτει πλάνο για την απρόσκοπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων της σε 

συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνει προληπτικά μέτρα 

για την ασφάλεια των εργαζομένων, είναι σε ετοιμότητα για την εφαρμογή σχεδίου 

συνέχισης των εργασιών της, καθώς παρακολουθεί και συμμορφώνεται με τις 

υποχρεώσεις όπως επιβάλλονται από τις επίσημες οδηγίες των αρμόδιων αρχών σε εθνικό 

επίπεδο. Δεδομένου ότι το φαινόμενο είναι σε πλήρη εξέλιξη οι ποσοτικές και ποιοτικές 

του επιπτώσεις στη λειτουργία της Εταιρείας είναι υπό αξιολόγηση και θα παρουσιαστούν 

στις επόμενες  Οικονομικές Καταστάσεις.  

 

Τέλος, η Διοίκηση προσδιορίζει, εκτιμά και αντισταθμίζει τους 

χρηματοοικονομικούς κινδύνους  και παρέχει οδηγίες για τη  διαχείριση του 

συγκεκριμένου έκτακτου κινδύνου. 
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  Η Διοίκηση της εταιρείας ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ A.E επανεξετάζει συνεχώς τις 

εκτιμήσεις της με βάση ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για προβλεπόμενα μελλοντικά 

γεγονότα σχετικά με την συνολική πορεία και κατεύθυνση της εταιρείας, και βεβαίως τις 

αναθεωρεί όπου απαιτείται. 

 

Κύριοι μέτοχοι, είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. 

 
 

Καρδίτσα, 6 Σεπτεμβρίου 2022 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & 

ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

ΠΡΑΝΤΖΟΣ ΘΩΜΑΣ 

 ΑΔΤ: ΑΗ 534024                               

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΠΡΑΝΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΑΔΤ: ΑΟ 078555 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ  

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

ΚΑΦΦΕΣ ΣΠΥΡΟΣ 

ΑΔΤ: ΑΟ 736710 

                                                          

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από επτά (7) σελίδες, 
είναι εκείνη που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία  23/9/2022. 

                                                            Αθήνα,   23 Σεπτεμβρίου  2022 

 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

 

                             Δημήτριος Αχ. Ζυγελόπουλος 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15861 

 

 

 

 

 

 
ΣΟΛ Α.Ε. 

Μέλος Δικτύου Crowe Global 

Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 


