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Προς τους μετο�χους μας 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

Το 2019 για την εταιρι�α ΕΞΠΑ Α.Ε. αποτε�λεσε ε�τος σταθεροποι�ησης της συνεχου� ς 

βελτι�ωσης των αποτελεσμα� των σε σχε�ση με τα προηγου� μενα ε�τη. Η βελτι�ωση αυτη�  

οφει�λεται κυρι�ως στην αυ� ξηση του ο�γκου πωλη� σεων καθω� ς και στην ανα� πτυξη των 

πωλη� σεων προϊο� ντων και υπηρεσιω� ν υψηλη� ς προστιθε�μενης αξι�ας. Παρα�  τη συνεχιζο� μενη 

αβεβαιο� τητα μακροοικονομικα� , τον ε�ντονο τοπικο�  και διεθνη�  ανταγωνισμο�  που οδη� γησε 

στη μει�ωση των τιμω� ν των κουφωμα� των, η εταιρι�α εκμεταλλευ� τηκε την αυξημε�νη ζη� τηση 

και ε�δειξε τις πρω� τες ενδει�ξεις των μελλοντικω� ν προοπτικω� ν της.  Επιπλε�ον, η εταιρι�α 

συνε�χισε να αναλαμβα� νει πρωτοβουλι�ες για τη βελτι�ωση της ανταγωνιστικο� τητας και τη 

μει�ωση του κο� στους παραγωγη� ς. Οι πρωτοβουλι�ες αυτε�ς εστια� ζονται στην αυ� ξηση της 

αποδοτικο� τητας των εργαζομε�νων, και στη μει�ωση του κο� στους των πρω� των υλω� ν που 

χρησιμοποιου� νται για την παραγωγη�  των προϊο� ντων της εταιρι�ας, εκμεταλλευο� μενη την 

βελτιωμε�νη της ρευστο� τητα και διαπραγματευτικη�  δυ� ναμη. 

ΣΤΟΧΟΙ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

Το 2019, παρα�  την «ε�ξοδο» απο�  το μνημο� νιο, παρε�μεινε η οικονομικη�  αβεβαιο� τητα και 

επομε�νως παρετα� θη η αστα� θεια στο μακροοικονομικο�  και χρηματοπιστωτικο�  περιβα� λλον 

στην Ελλα� δα. Η κατα� σταση σταθεροποιη� θηκε κατα�  τη δια� ρκεια των τελευται�ων μηνω� ν 

του 2019, με τα πρω� τα ισχνα�  ι�χνη ανα� πτυξης.  Η ΕΞΠΑ Α.Ε. παραμε�νει αισιο� δοξη για το 

2019, ειδικα�  μετα�  τις εκλογε�ς και την ανακοινωθει�σα προ� θεση της νε�ας κυβε�ρνησης να 

δω� σει ω� θηση στην επιχειρηματικο� τητα, με μει�ωση των φο� ρων στις επιχειρη� σεις και 

μει�ωση του κο� στους εργοδοτικω� ν εισφορω� ν. Παρα� λληλα, η αυξανο� μενη ζη� τηση εξοχικη� ς 

κατοικι�ας, κυρι�ως στις Κυκλα� δες, δημιουργει� ε�να νε�ο περιβα� λλον που μπορει� με τις 

κατα� λληλες ενε�ργειες να οδηγη� σει σε περαιτε�ρω βελτι�ωση των αποτελεσμα� των της 

Εταιρει�ας.  Η Διοι�κηση εκτιμα�  διαρκω� ς την κατα� σταση προκειμε�νου να εκμεταλλευτει� τις 

νε�ες συνθη� κες που διαμορφω� νονται και να διασφαλι�σει ο� τι λαμβα� νονται ε�γκαιρα ο� λα τα 

αναγκαι�α και δυνατα�  με�τρα και ενε�ργειες για τη βελτι�ωση αυτη� .  Οι πρωτοβουλι�ες που ε�χει 

αναλα� βει τα τελευται�α χρο� νια ε�χουν επικεντρωθει� κυρι�ως και στην αυ� ξηση της 

παραγωγικο� τητας και στην μει�ωση του κο� στους παραγωγη� ς. Με τη σταθεροποι�ηση των 

αποτελεσμα� των της περασμε�νης χρη� σης, αλλα�  και την αισιο� δοξη προοπτικη�  για το 2019, η 

εταιρει�α προσανατολι�ζεται σε επενδυ� σεις, με στο�χο την περαιτε�ρω βελτι�ωση της 

ανταγωνιστικο� τητας, με�σω της αυτοματοποι�ησης και της παροχη� ς νε�ων προιο� ντων στην 

αγορα� . 
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η Εταιρικη�  Υπευθυνο� τητα αναγνωρι�ζεται απο�  την ΕΞΠΑ Α.Ε.  ως αναγκαιο� τητα, καθω� ς 

ει�ναι σημαντικη�  στην πορει�α προς τη Βιω� σιμη Ανα� πτυξη. H προση� λωση μας στις αρχε�ς της 

Εταιρικη� ς Υπευθυνο� τητας και Βιω� σιμης Ανα� πτυξης, αποτυπω� νεται το� σο στη 

μακροπρο� θεσμη εταιρικη�  στρατηγικη�  ο� σο και στις καθημερινε�ς μας δραστηριο� τητες. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  

Ο στο�χος για την ενι�σχυση της οικονομικη� ς θε�σης και την περαιτε�ρω ανα� πτυξη της ΕΞΠΑ 

Α.Ε. οδηγει� τις αποφα� σεις και τις στρατηγικε�ς επιλογε�ς της Εταιρει�ας. Οι αρχε�ς για 

υπευ� θυνη λειτουργι�α, σεβασμο�  στις ανα� γκες των συμμε�τοχω� ν της και το περιβα� λλον, 

καθω� ς και για διαφα� νεια σε κα� θε πτυχη�  της δραστηριοποι�ηση� ς της, αποτελου� ν το πλαι�σιο 

υπο�  το οποι�ο λαμβα� νεται οποιαδη� ποτε απο� φαση αφορα�  στο με�λλον της ΕΞΠΑ Α.Ε..  

Για την ΕΞΠΑ Α.Ε. η προα� σπιση των συμφερο� ντων ο� λων των συμμε�τοχω� ν της αποτελει� 

δε�σμευση και επιτυγχα� νεται με�σω της επιλογη� ς των κατα� λληλων πρακτικω� ν εταιρικη� ς 

διακυβε�ρνησης. Με�σω των αποφα� σεων που λαμβα� νει το� σο σε στρατηγικο�  επι�πεδο, ο� σο 

και σε λειτουργικο� , η ΕΞΠΑ Α.Ε., επιδιω� κει να προα� γει την αντι�ληψη της επιχειρηματικη� ς 

ηθικη� ς, να διασφαλι�ζει τη διαφανη�  λειτουργι�α της και να εναρμονι�ζει τη διοι�κηση της 

Εταιρει�ας με τα συμφε�ροντα των συμμε�τοχω� ν της. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ  

Η ΕΞΠΑ Α.Ε.  δραστηριοποιει�ται δυναμικα�  στην εγχω� ρια και διεθνη�  αγορα� . Στο�χος της 

Εταιρει�ας ει�ναι η παραγωγη�  υψηλη� ς ποιο� τητας προϊο� ντων, τα οποι�α ει�ναι αξιο� πιστα, 

ικανοποιου� ν τις ιδιαι�τερες απαιτη� σεις και προσδοκι�ες των πελατω� ν και ανταποκρι�νονται 

στις ανα� γκες και προκλη� σεις της συ� γχρονης τεχνολογι�ας και ολοκληρωμε�νων υπηρεσιω� ν. 

Η Εταιρει�α, για την επι�τευξη των στο�χων της και την επε�κταση�  της σε νε�ες αγορε�ς, 

επενδυ� ει συνεχω� ς στην ανα� πτυξη νε�ων προϊο� ντων και υπηρεσιω� ν. 

ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 

  

Η διοίκηση της Εταιρείας παρέχει κατεύθυνση, ηγεσία καθώς και ένα κατάλληλο περιβάλλον 

για τη λειτουργία της, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι της, δραστηριοποιούνται 

πλήρως για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της.  
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Οι πολιτικές της Εταιρίας στα στάδια της παραγωγικής και λειτουργικής της δραστηριότητας δίνουν 

έμφαση: 

 Στην παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών. 

 Την εφαρμογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια και δικαιοσύνη και την 

καθιέρωση κοινών αρχών και κανόνων. 

 Σεβασμό για το περιβάλλον. 

 Η λειτουργία της επιχείρησης εποπτεύεται από το Δ.Σ.  

 

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 2.334.919,50€ και τα αποτελέσματα προ 

φόρων 368.450,89€. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης 286.731,65€, και η φορολογική της 

υποχρέωση ανήλθε σε 81.719,24€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2019 

διαμορφώθηκε σε 0,00€ και το αποτέλεσμα εις νέο της χρήσης σε 286.731,65€.  Στη συνέχεια για 

πληρέστερη πληροφόρηση θα παραθέσουμε ανάλυση των επιδόσεων της εταιρείας σύμφωνα με τα 

οικονομικά της στοιχεία τα οποία πρέπει να θεωρούνται ότι ανταποκρίνονται στην εμφανιζόμενη 

εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης 2019.  

 

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας : 

Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με συγκρατημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε 

μία σταθεροποιητική  πορεία της εταιρίας λόγω και της οικονομικής κρίσης και του αυξημένου 

ανταγωνισμού. Με την λήξη της εταιρικής Χρήσης έτος 2019 η οντότητα ΕΝΩΣΗ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ 

Α.Ε. παρουσιάζει, σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα παρακάτω οικονομικά 

στοιχεία:  

 

 Καθαρές πωλήσεις : Ανήλθαν στο 2019 σε 2.334.919,50€, έναντι 2.001.904,92€ στο 

2018, ήτοι παρουσίασαν εντός του 2019 μία αύξηση λόγω της ποιότητας και του 

συντονισμένου πλάνου επικοινωνίας με τους πελάτες κατά 333.014,58€ ή ποσοστό 

16,63%. 

  

 Μικτά αποτελέσματα: Ανήλθαν στο 2019 σε 640.755,32€ έναντι 611.999,71€ στο 

2018, ήτοι παρουσίασαν στην κλειόμενη χρήση μία αύξηση λόγω στοχευμένων 



Προς τους μετόχους μας 
 

Σελι�δα 4 

 

ενεργειών μείωσης κόστους και οικονομιών κλίμακας κατά 28.755,61€ ή ποσοστό 

4,70%.  

 

 Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων: Ο EBITDA της εταιρείας στο 2019 

ανήλθε σε 409.840,61€ έναντι 290.156,92€ στο 2018 παρουσιάζοντας μία αύξηση κατά 

119.683,69€, ποσοστιαία μεταβολή 41,25%. 

 

 Ίδια κεφάλαια: Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στο 2019 ανέρχονται στο ποσό των 

1.720.840,49€ με κεφάλαιο εταιρείας ποσό 1.491.264,52€ ενώ τη προηγούμενη 

χρήση 2018 τα Ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στο ποσό 1.434.108,84€ με κεφάλαιο 

εταιρείας να ανέρχεται στο ποσό 1.491.264,52€. 

  

 To κονδύλι Λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 

 

Είδος λειτουργικού εξόδου Αξία το 2019 % 

Παροχές σε εργαζόμενους 622.431,45€ 65,69% 

Απομείωση αποθεμάτων (αφορά μόνο τον Λ/σμό 61.04) 0,00€ 0,00% 

Διάφορα λειτουργικά έξοδα 283.545,05€ 29,93% 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 16.660,79€ 1,76% 

Αποσβέσεις 24.821,05€ 2,62% 

Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις για το προσωπικό) όλος ο 68 

εκτός του Λογ/σμού 68.01 

0,00€ 0,00% 

Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων ( αφορά 76.02 έως 76.05 & 

76.09 ) - Kαταχωρούμε αρνητικά 

0,00€ 0,00% 

Έξοδα	σε	ιδιοπαραγωγή	όλος	ο	80	εκτός	του	Λ/σμού	80.04	 0,00€ 0,00% 

Σύνολο 947.458,34€ 100,00% 
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Τα σημαντικότερα κονδύλια των λειτουργικών εξόδων είναι οι Παροχές σε εργαζόμενους 622.431,45€ 

με ποσοστό 65,69%. Παρατηρούμε πως οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν στα 24.821,05€ το 2019  από 

11.882,25€ το 2018, αυξημένες κατά 108,89% στα πλαίσια μιας επεκτατικής επενδυτικής πολιτικής. 

 

Άλλα σημαντικά γεγονότα : 

 Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως 

δεν έχουν  συμβεί σημαντικά γεγονότα. 
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Οικονομικά αποτελέσματα 

              Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις  

 

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις  

ΕΝΩΣΗ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. : 095143997, περιόδου  , 

Γ.Ε.ΜΗ.:  ποσά σε € 

 

  2019 2018 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Ενσώματα πάγια     

Ακίνητα 221.940,90 224.287,66 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 73.619,61 40.351,01 

Λοιπός εξοπλισμός 81.318,80 51.789,99 

Λοιπά ενσώματα στοιχεία 0 0 

Σύνολο 376.879,31 316.428,66 

Άυλα πάγια στοιχεία     

Λοιπά άυλα 0 0 

Σύνολο  0 0 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία     

Λοιπά 0 0 

Σύνολο   0 0 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 376.879,31 316.428,66 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Αποθέματα     

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα 15.659,00 17.211,00 

Εμπορεύματα 5.788,00 5.410,60 

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 161.214,42 182.672,40 

Λοιπά αποθέματα 508.620,65 608.458,40 

Σύνολο    691.282,07 813.752,40 



Οικονομικά αποτελέσματα 
 

Σελι�δα 7 

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές     

Εμπορικές απαιτήσεις 1.488.058,07 1.044.713,69 

Λοιπές απαιτήσεις 36.484,98 20.627,27 

Προπληρωμένα έξοδα 1.230,00 1.320,00 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 170.125,48 188.258,91 

Σύνολο     1.695.898,53 1.254.919,87 

Σύνολο κυκλοφορούντων 2.387.180,60 2.068.672,27 

Σύνολο ενεργητικού 2.764.059,91 2.385.100,93 

Καθαρή θέση     

Καταβλημένα κεφάλαια     

Κεφάλαιο 1.491.264,52 1.491.264,52 

Ίδιοι τίτλοι 0 0 

Σύνολο      1.491.264,52 1.491.264,52 

Διαφορές εύλογης αξίας     

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων 0,5 0,5 

Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμ. ταμειακών ροών 0 0 

Σύνολο       0,5 0,5 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο     

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 146.398,24 146.398,24 

Αποτελέσματα εις νέο 83.177,23 -203.554,42 

Σύνολο        229.575,47 -57.156,18 

Συναλλαγματικές διαφορές 0 0 

Σύνολο καθαρής θέσης 1.720.840,49 1.434.108,84 

Προβλέψεις     

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 102.475,65 120.300,10 

Λοιπές προβλέψεις 0 0 

Σύνολο         102.475,65 120.300,10 

Υποχρεώσεις     

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Δάνεια 224.921,36 0 

Κρατικές επιχορηγήσεις 4.490,12 0 

Αναβαλλόμενοι φόροι ( μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων ) 0 0 

Σύνολο          229.411,48 0 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Τραπεζικά δάνεια 0 265.704,42 

Εμπορικές υποχρεώσεις 136.723,39 65.954,95 
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Φόρος εισοδήματος 48.298,59 36.788,04 

Λοιποί φόροι και τέλη 320.937,57 202.807,99 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 32.173,61 29.623,30 

Λοιπές υποχρεώσεις 169.720,31 226.551,56 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 3.478,82 3.261,73 

Έσοδα επόμενων χρήσεων 0 0 

Σύνολο           711.332,29 830.691,99 
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-1.000.000,00-900.000,00-800.000,00-700.000,00-600.000,00-500.000,00-400.000,00-300.000,00-200.000,00-100.000,000,00

ΑΓΟΡΈς ΕΜΠΟΡΕΥΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΏΝ

ΠΑΡΟΧΈς ΣΕ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥς

ΑΠΟΣΒΈΣΕΙς

ΛΟΙΠΆ ΈΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΊΕς

Αγορές εμπορευμάτων 

και υλικών

Παροχές σε 

εργαζόμενους
Αποσβέσεις Λοιπά έξοδα και ζημίες

2018 -824.218,84 -590.832,99 -11.882,25 -270.055,17

2019 -873.595,68 -622.431,45 -24.821,05 -283.550,37

Μεταβολή αγορών& εξόδων

Αύξηση πωλήσεων 
κατα 333.014,58€

μέσα στο 2019

Aύξηση πωλήσεων  
κατα 16,63% μέσα στο 

2019

Αύξηση Κερδών προ 
φόρων και τόκων

(EBITDA) κατα 41,25% 
με EBITDA 409.840,61€
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

ΕΝΩΣΗ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. : 095143997, περιόδου ( περίοδος 

χρήσης από : 01/01/2019 έως : 31/12/2019 ) , Γ.Ε.ΜΗ.:  ποσά σε € 

  2019 2018 

Κύκλος εργασιών 2.334.919,50 2.001.904,92 

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, 
ημικατ/μένα) 

-122.470,33 -61.032,59 

Λοιπά συνήθη έσοδα 4.537,05 0 

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών -873.595,68 -824.218,84 

Παροχές σε εργαζόμενους -622.431,45 -590.832,99 

Αποσβέσεις -24.821,05 -11.882,25 

Λοιπά έξοδα και ζημίες -283.550,37 -270.055,17 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό 
ποσό) 

-38.681,44 0 

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων 
στοιχείων 

0 -0,13 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 11.113,33 34.391,72 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 385.019,56 278.274,67 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 92,12 102,54 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -16.660,79 -18.965,39 

Αποτέλεσμα προ φόρων 368.450,89 259.411,82 

Φόροι εισοδήματος -81.719,24 -36.053,83 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 286.731,65 223.357,99 
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ΚΎΚΛΟς ΕΡΓΑΣΙΏΝ (ΚΑΘΑΡΌς)

ΚΌΣΤΟς ΠΩΛΉΣΕΩΝ

ΜΙΚΤΌ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2019-2018

2018 2019



Οικονομικά αποτελέσματα 
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

ΕΝΩΣΗ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. : 095143997, περιόδου ( περίοδος 

χρήσης από : 01/01/2019 έως : 31/12/2019 ) , Γ.Ε.ΜΗ.:  ποσά σε € 

 

  2019 2018 

Κύκλος εργασιών  2.334.919,50 2.001.904,92 

Κόστος πωλήσεων -1.694.164,18 -1.389.905,21 

Μικτό αποτέλεσμα 640.755,32 611.999,71 

Λοιπά συνήθη έσοδα 4.537,05 0 

  645.292,37 611.999,71 

Έξοδα διοίκησης -111.695,71 -86.018,56 

Έξοδα διάθεσης -121.003,67 -258.055,74 

Λοιπά έξοδα και ζημιές -5,32 -12.584,69 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό 
ποσό) 

-38.681,44 0 

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων 
στοιχείων 

0 -0,13 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 11.113,33 22.934,08 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 385.019,56 278.274,67 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 92,12 102,54 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -16.660,79 -18.965,39 

Αποτέλεσμα προ φόρων 368.450,89 259.411,82 

Φόροι εισοδήματος -81.719,24 -36.053,83 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 286.731,65 223.357,99 

 
  



Οικονομικά αποτελέσματα 
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Ανάλυση αποτελεσμάτων ως ποσοστό των πωλήσεων 
 

  2019 2018 

Κύκλος εργασιών  100,00% 100,00% 

Κόστος πωλήσεων -72,56% -69,43% 

Μικτό αποτέλεσμα 27,44% 30,57% 

Λοιπά συνήθη έσοδα 0,19% 0,00% 

  27,64% 30,57% 

Έξοδα διοίκησης -4,78% -4,30% 

Έξοδα διάθεσης -5,18% -12,89% 

Λοιπά έξοδα και ζημιές 0,00% -0,63% 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) -1,66% 0,00% 

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 0,00% 0,00% 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 0,48% 1,15% 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 16,49% 13,90% 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0,00% 0,01% 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -0,71% -0,95% 

Αποτέλεσμα προ φόρων 15,78% 12,96% 

Φόροι εισοδήματος -3,50% -1,80% 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 12,28% 11,16% 
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Οικονομικά αποτελέσματα 
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Μεταβολή αποτελεσμάτων 2019-2018 
  2019 

Κύκλος εργασιών  333.014,58 

Κόστος πωλήσεων -304.258,97 

Μικτό αποτέλεσμα 28.755,61 

Λοιπά συνήθη έσοδα 4537,05 

  33.292,66 

Έξοδα διοίκησης -25.677,15 

Έξοδα διάθεσης 137.052,07 

Λοιπά έξοδα και ζημιές 12.579,37 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) -38681,44 

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 0,13 

Λοιπά έσοδα και κέρδη -11.820,75 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 106.744,89 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα -10,42 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.304,60 

Αποτέλεσμα προ φόρων 109.039,07 

Φόροι εισοδήματος -45.665,41 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 63.373,66 
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Μικτό αποτέλεσμα Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

Μικτό κέρδος & Καθαρό κέρδος 2019-2012
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Έξοδα διοίκησης; -

111.695,71

Έξοδα διάθεσης; -

121.003,67

Λοιπά έξοδα και 

ζημιές; -5,32

Απομειώσεις 

περιουσιακών 

στοιχείων (καθαρό 

ποσό); -38.681,44

Μικτό κέρδος 27,44%, 

Αύξηση καθαρών 
κερδών κατά

63.373,66 €

Βελτίωση κερδοφορίας 
μέσω αύξησης των 

πωλήσεων και 
καλύτερης διαχείρισης 

των εξόδων



Κυριότεροι κίνδυνοι,  Αβεβαιότητες και Πιστωτικός 
κίνδυνος 
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Κυριο� τεροι κι�νδυνοι,  Αβεβαιο� τητες και Πιστωτικο� ς 

κι�νδυνος  

Η ΕΝΩΣΗ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ Α.Ε. παρακολουθει� συνεχω� ς τις εξελι�ξεις ε�χοντας ως στο�χο 
να περιορι�σει ο� σο το δυνατο� ν τις πιθανε�ς αρνητικε�ς επιπτω� σεις οι οποι�ες μπορει� να 
προκυ� ψουν απο�  δια� φορα γεγονο� τα. Οι συνη� θεις χρηματοοικονομικοι� και λοιποι� κι�νδυνοι 

στους οποι�ους εκτι�θεται η Εταιρει�α αφορα�   : 

 Εφοδιαστικη�  αλυσι�δα 

Οι Βασικοι� προμηθευτε�ς της Εταιρει�ας ει�ναι απο�  την ευρωπαϊκη�  αγορα� . Οι κανο� νες 
συνεργασι�ας μεταξυ�  τους ει�ναι συ� μφωνοι με τους συνη� θεις ο� ρους της αγορα� ς. Δεν 

υπα� ρχουν προμηθευτε�ς, η διακοπη�  της συνεργασι�ας των οποι�ων θα ε�θετε σε κι�νδυνο την 
λειτουργι�α της Εταιρει�ας και η Εταιρει�α διατηρει� ικανο�  απο� θεμα στη περι�πτωσης 
παροδικη� ς αδυναμι�ας εφοδιασμου�  απο�  τους προμηθευτε�ς. 

 Κι�νδυνος Μει�ωσης της ζη� τησης. 

Η παρατεταμε�νη υ� φεση στην Ελλα� δα και οι διαρκει�ς αναπροσαρμογε�ς των οικονομικω� ν 

δεδομε�νων, συντελου� ν στην συντη� ρηση ενο� ς αβε�βαιου οικονομικου�  περιβα� λλοντος. Η 
ΕΝΩΣΗ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ Α.Ε.  παραμε�νει προς το παρο� ν σταθερη�  παρα�  το γενικο� τερο 
κλι�μα οικονομικη� ς υ� φεσης και ταυτο�χρονα προσπαθει� να διατηρει� την «ελαστικο� τητα» 

των δαπανω� ν της. 

 Λειτουργικο� ς / Ρυθμιστικο� ς κι�νδυνος. 

Ενδεχο� μενες τροποποιη� σεις του ρυθμιστικου�  και νομοθετικου�  πλαισι�ου, η εφαρμογη�  των 
προβλε�ψεων του Μνημονι�ου κ.λ.π., ενδε�χεται να ε�χουν σημαντικη�  επι�πτωση στη 
λειτουργι�α, στην οικονομικη�  κατα� σταση, τα λειτουργικα�  αποτελε�σματα και τη ρευστο� τητα 

της Εταιρει�ας. 

 Κι�νδυνοι που σχετι�ζονται με τον κλα� δο που δραστηριοποιει�ται η Εταιρει�α. 

Δεν υπα� ρχουν ιδιαι�τεροι κι�νδυνοι για τον κλα� δο πε�ρα απο�  αυτου� ς που ισχυ� ουν για το 
συ� νολο της Αγορα� ς που βρι�σκεται σε υ� φεση και αβεβαιο� τητα που μπορει� να χαρακτηρι�ζει 

την Ελληνικη�  αλλα�  και την παγκο� σμια αγορα� . 

 Κι�νδυνο ρευστο� τητας, κεφαλαι�ου 

Αναφορικα�  με τον κι�νδυνο ρευστο� τητας, επισημαι�νουμε πως παρακολουθου� με 

προσεκτικα�  τις προγραμματισμε�νες πληρωμε�ς για τις υποχρεω� σεις της εταιρει�ας, καθω� ς 

και των ταμειακω� ν εκροω� ν απο�  την καθημερινη�  της δραστηριο� τητα. 



Περιβαλλοντικά ζητήματα 
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Περιβαλλοντικα�  ζητη� ματα 

Η προστασι�α του Περιβα� λλοντος αποτελει� βασικο�  με�λημα της ΕΞΠΑ Α.Ε. και για το λο�γο 

αυτο�  πραγματοποιει� ετησι�ως επενδυ� σεις, προκειμε�νου να μειω� νει συνεχω� ς το 

περιβαλλοντικο�  της αποτυ� πωμα. Η Εταιρει�α θα εφαρμο� σει ολοκληρωμε�νο Συ� στημα 

Περιβαλλοντικη� ς Διαχει�ρισης, το οποι�ο θα πιστοποιηθει� συ� μφωνα με το διεθνε�ς προ� τυπο 

ISO 14001 στο εγγυ� ς με�λλον. 

Η εταιρει�α, αναγνωρι�ζει τις υποχρεω� σεις της απε�ναντι στο περιβα� λλον και της ανα� γκης 

συνεχου� ς βελτι�ωσης των περιβαλλοντικω� ν επιδο� σεω� ν της, ε�τσι ω� στε να επιτυγχα� νει μια 

ισορροπημε�νη οικονομικη�  ανα� πτυξη σε αρμονι�α με την προστασι�α του περιβα� λλοντος. Η 

περιβαλλοντικη�  πολιτικη�  της, εστια� ζεται στα ακο� λουθα: 

 Διαχει�ριση των παραγο� μενων στερεω� ν και υγρω� ν αποβλη� των , δι�νοντας 

προτεραιο� τητα στην χωριστη�  συλλογη�  τους και την ανακυ� κλωση  

 Εξοικονο� μηση ενε�ργειας με την ανα� πτυξη συστη� ματος παρακολου� θησης της 

κατανα� λωσης φυσικω� ν πο� ρων  

 Διαρκη�  ενημε�ρωση του προσωπικου�  σε θε�ματα περιβα� λλοντος  

 Εκπαι�δευση των εργαζομε�νων σε θε�ματα προστασι�ας του περιβα� λλοντος. 

 

Στα πλαι�σια λειτουργι�ας των δραστηριοτη� των της εταιρει�α μας, στο�χος μας ει�ναι η ο� σο το 

δυνατο�  λιγο� τερη κατανα� λωση πο� ρων με εφαρμογη�  πολιτικω� ν στοχευ� ουμε στη μει�ωση της 

κατανα� λωσης της ενε�ργειας της εταιρει�ας μας.  

 Ανακυ� κλωση υλικω� ν και αναλωσι�μων. Τα απορρι�μματα ο� πως π.χ. χαρτι�, toner και 

οικιακε�ς μπαταρι�ες ανακυκλω� νονται σε τακτικη�  βα� ση συμβα� λλοντας στη μει�ωση της 

α� μεσης περιβαλλοντικη� ς μας επι�δρασης. 

 Λα� μπες τεχνολογι�ας LED σε ο� λους τους χω� ρους της εταιρει�ας μας μειω� νοντας την 

κατανα� λωση ενε�ργειας.  

 Διαρκη�  ενημε�ρωση του προσωπικου�  σε θε�ματα περιβα� λλοντος 

 Εκπαι�δευση των εργαζομε�νων σε θε�ματα προστασι�ας του περιβα� λλοντος. 

 

Η Εταιρει�α, ΕΝΩΣΗ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ Α.Ε. λο�γω του αντικειμε�νου της δεν αναπτυ� σει 

πρα� σινα εμπορευ� ματα και δεν επιβαρυ� νει ιδιαι�τερα το περιβα� λλον κατα�  την μεταφορα�  και 

δια� θεση των εμπορευμα� των η�  υπηρεσιω� ν της. Καταναλω� νει ενε�ργεια μο� νο απο�  πα� ροχο 

ηλεκτρικου�  ρευ� ματος συνεχι�ζοντας την αντικατα� σταση λαμπτη� ρων φωτισμου�  απο�  νε�ους 

τεχνολογι�ας LED. 



Εργασιακά ζητήματα 
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Εργασιακα�  ζητη� ματα 

Υπευθυνότητα	για	τον	εργαζόμενο 	

Οι Άνθρωποι στην ΕΞΠΑ Α.Ε. αποτελου� ν τους πρωταγωνιστε�ς στην εξε�λιξη της. Η 

Εταιρει�α αναγνωρι�ζοντας τη συμβολη�  τους, δεσμευ� εται για τη συνεχη�  ανα� πτυξη και 

την ενδυνα� μωση του Ανθρω� πινου Δυναμικου�  της. Ευθυγραμμιζο� μενη με τη δε�σμευση 

της ε�χει αναπτυ� ξει Πολιτικη�  Ανθρω� πινου Δυναμικου�  και εφαρμο� ζει διαδικασι�ες οι 

οποι�ες οδηγου� ν στην ανα� πτυξη των δεξιοτη� των των εργαζομε�νων. Η ΕΞΠΑ Α.Ε. ,  

προα� γει την ανα� πτυξη θετικου�  κλι�ματος μεταξυ�  των εργαζομε�νων, επικροτει� την 

εποικοδομητικη�  συνεργασι�α και προτρε�πει τους εργαζο� μενους της στην διαμο� ρφωση 

συμπεριφορα� ς που χαρακτηρι�ζεται απο�  υπευθυνο� τητα, εντιμο� τητα, ακεραιο� τητα, 

δικαιοσυ� νη, ευγε�νεια προς συναδε�λφους, πελα� τες, συνεργα� τες, προμηθευτε�ς και τις 

τοπικε�ς κοινωνι�ες που δραστηριοποιει�ται. 

 

Φροντίδα	για	την	Υγεία	και	Ασφάλεια	στον	εργασιακό	χώρο		

Η διατη� ρηση ενο� ς υγιου� ς και ασφαλου� ς περιβα� λλοντος αποτελει� προτεραιο� τητα της 

ΕΞΠΑ Α.Ε. Σε ο� λο το εργοστα� σιο της ΕΞΠΑ Α.Ε. υπα� ρχουν φαρμακει�α καθω� ς και  

εξοπλισμο� ς κατα� λληλος ε�τσι ω� στε να αποφευ� γονται τυχο� ν ατυχη� ματα η�  να 

προλαμβα� νονται στο με�γιστο βαθμο� . 

 

Υπευθυνότητα	για	την	Κοινωνία		

Η ΕΞΠΑ Α.Ε. δι�νει ιδιαι�τερη σημασι�α στην κοινωνικη�  συνεισφορα� , ο� πως αποδεικνυ� εται 

και εκφρα� ζεται με τις προσπα� θειες και τις πρωτοβουλι�ες το� σο της Διοι�κησης ο� σο και 

των εργαζομε�νων της. Στο�χος της Εταιρει�ας μας ει�ναι να συμβα� λλει στην ανα� πτυξη του 

κοινωνικου�  συνο� λου και ιδιαι�τερα στη δημιουργι�α προστιθε�μενης αξι�ας για τις 

κοινωνι�ες που την περιβα� λλουν. Οι α� ξονες ενι�σχυσης των τοπικω� ν κοινωνιω� ν απο�  την 

ΕΞΠΑ Α.Ε. αφορου� ν την Τοπικη�  Απασχο� ληση, και την Τοπικη�  Οικονομι�α. 

 

Σεβασμός	των	δικαιωμάτων	των	εργαζόμενων	

Η ΕΞΠΑ Α.Ε. δι�νει ιδιαι�τερη σημασι�α στα δικαιω� ματα των εργαζομε�νων της.  Οι 

διακρι�σεις με�νουν ε�ξω απο�  τον εργασιακο�  της χω� ρο καθω� ς  ο� λοι οι εργαζο� μενοι της 

ει�ναι ι�σοι και με ι�σα δικαιω� ματα.  



Εργασιακά ζητήματα 
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Η Εταιρει�α ΕΝΩΣΗ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ Α.Ε. σε�βεται τις Διεθνει�ς Αρχε�ς Ανθρωπι�νων 

Δικαιωμα� των που συμπεριλαμβα� νονται στη Διεθνη�  Διακυ� ρηξη για τα Ανθρω� πινα 

Δικαιω� ματα του Οργανισμου�  Ηνωμε�νων Εθνω� ν και ειδικο� τερα μεταξυ�  α� λλων τις 

αρχε�ς: 

 της ι�σης μεταχει�ρισης 

 σεβασμου�  των ανθρωπι�νων δικαιωμα� των 

 της διαφορετικο� τητας 

 της παροχη� ς ι�σων ευκαιριω� ν προς ο� λους τους εργαζο� μενους της και 

 της αποφυγη� ς χρη� σης παιδικη� ς η�  καταναγκαστικη� ς εργασι�ας. 

Η διασφα� λιση των ανθρωπι�νων δικαιωμα� των, αποτελει� βασικο�  ζη� τημα για την 

εταιρει�α μας  με γνω� μονα τη διασφα� λιση της ισοτιμι�ας, της ι�σης μεταχει�ρισης κα� θε 

πελα� τη και αποτρε�πει κα� θε ει�δους ρατσιστικη� ς συμπεριφορα� ς. 

Η Εταιρει�α φροντι�ζει για την διασφα� λιση των κατα� λληλων συνθηκω� ν εργασι�ας και 

την τη� ρηση των βασικω� ν κανο� νων υγει�ας και ασφα� λειας με στο�χο την διατη� ρηση ενο� ς 

ασφαλου� ς περιβα� λλοντος εργασι�ας χωρι�ς κι�νδυνο εργατικου�  ατυχη� ματος. Η Εταιρει�α 

ΕΝΩΣΗ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ Α.Ε. διαθε�τει τεχνικο�  ασφαλει�ας συ� μφωνα με την 

ισχυ� ουσα νομοθεσι�α και σε�βεται τα δικαιω� ματα των εργαζομε�νων την συνδικαλιστικη�  

ελευθερι�α τηρω� ντας την εργατικη�  Νομοθεσι�α. Σε ο� λους τους χω� ρους εργασι�ας 

διατηρει� υλικα�  πρω� των βοηθειω� ν και εκπαιδευ� ει συστηματικα�  τους εργαζο� μενους ει�τε 

με εσωτερικα�  η�  με εξωτερικα�  σεμινα� ρια. 
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Χρηματοοικονομικοι� και Μη Χρηματοοικονομικοι� δει�κτες. 

Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες δεν υπάρχουν ενώ στη συνέχεια για την αρτιότερη πληροφόρηση 

των Μετόχων θα αναλύσουμε κάποιους βασικούς χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες.  

 

 

Αριθμοδείκτες ρευστότητας 

 

Αριθμοδείκτης Γενικής ή έμμεσης ρευστότητας. ( Current ratio ) 

Αριθμοδείκτης Γενικής ή έμμεσης ρευστότητας. ( Current ratio ) = Κυκλοφορούν ενεργητικό / 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  

 

2018 

Αριθμοδείκτης Γενικής ή 

έμμεσης ρευστότητας. ( 

Current ratio ) 

= 

Κυκλοφορούν 

ενεργητικό 
= 

2.068.672,27 

= 2,49 

Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
830.691,99 

 

2019 

Αριθμοδείκτης Γενικής ή 

έμμεσης ρευστότητας. ( 

Current ratio ) 

= 

Κυκλοφορούν  

ενεργητικό 
= 

2.387.180,60 

= 3,36 

Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
711.332,29 
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     Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας μας δείχνει την ισορροπία μεταξύ βραχυχρόνιων στοιχείων 

που συνθέτουν τον ισολογισμό. ( δηλαδή σε τι ποσοστό οι βραχυχρόνιες απαιτήσεις που έχει μια 

επιχείρηση μπορούν να καλύψουν τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. Εκτός από το μέτρο της 

ρευστότητας μιας επιχείρησης μας δείχνει και το περιθώριο ασφαλείας που διατηρεί ώστε να είναι σε 

θέση να αντιμετωπίσει κάποια ανεπιθύμητη εξέλιξη στη ροή των κεφαλαίων κίνησης. Επειδή σπάνια 

υπάρχει ακριβής αντιστοιχία μεταξύ των εισερχόμενων κεφαλαίων και των εξοφλούμενων 

υποχρεώσεων, γι’ αυτό μια επιχείρηση θα πρέπει να διατηρεί επαρκή κυκλοφοριακά στοιχεία για να 

είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις της όταν καταστούν ληξιπρόθεσμες. 

  

     Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας τόσο καλύτερη, από πλευράς 

ρευστότητας, είναι η θέση της συγκεκριμένης επιχείρησης. Γενικά ένας δείκτης κυκλοφοριακής 

ρευστότητας μεγαλύτερος του 2 θεωρείται καλή ένδειξη, όμως μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον 

τύπο της επιχείρησης και τον κλάδο στον οποίο αυτή ανήκει. 

Μια συνεχής μείωση του δείκτη είναι ένδειξη ότι αρχίζει να αναπτύσσεται μια όχι ευνοϊκή κατάσταση 

για την επιχείρηση, κάτι το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί. Ένας χαμηλός αριθμοδείκτης κεφαλαίου 

κίνησης παρέχει ένδειξη ύπαρξης μεγαλύτερου βαθμού κινδύνου στην επιχείρηση από ότι ένας 

υψηλός αριθμοδείκτης. 

 

Σε γενικές γραμμές όσο χαμηλότερος ο δείκτης τόσο πιο μεγάλος ο κίνδυνος μη δυνατότητας 

αποπληρωμών και δημιουργίας «υπερθέρμανσης» με συνέπεια πτώση πωλήσεων. Αντίθετα 

υπέρμετρα υψηλός δείκτης μπορεί να σημαίνει μη αποδοτική κατανομή κεφαλαίων της επιχείρησης. 

Μπορεί δηλαδή να μη χρησιμοποιεί τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που υπάρχουν με αποτέλεσμα να 

μη μεγεθύνεται στην αγορά της, όσο θα μπορούσε. Μπορεί ακόμα να κρύβει την ύπαρξη 

απαξιωμένων ή κατεστραμμένων αποθεμάτων, η αξία των οποίων δεν εμφανίζεται στα λογιστικά 

βιβλία της επιχείρησης, καθώς και δυσκολία αυτής να εισπράξει τις απαιτήσεις της. 

 

Στη συνέχεια της έκθεσης ακολουθεί γράφημα που περιέχει τις τιμές του κλάσματος που 

προσδιορίζουν την απόδοση του αριθμοδείκτη Γενικής ή έμμεσης ρευστότητας ( Current ratio ) που 

εξετάζουμε. 
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Ο παραπάνω δείκτης μας δείχνει πόσες φορές καλύπτονται οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της 

επιχείρησης από το κυκλοφορούν ενεργητικό. Παρατηρούμε πως και στις δύο χρήσεις ο δείκτης είναι 

μεγαλύτερος της τιμής 2 φορές που θεωρείται αρκετά ικανοποιητική η απόδοση του δείκτη. 
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Αριθμοδείκτης Ειδικής ή άμεσης ρευστότητας. ( Acid-test Ratio ) 

Τύπος = Κυκλοφορούν ενεργητικό - Αποθέματα / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  

 

2018 

Αριθμοδείκτης Ειδικής ή 

άμεσης ρευστότητας. ( Acid-

test Ratio ) 

= 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 

 – Αποθέματα 
= 

2.068.672,27 – 

813.752,40 

= 1,51 

Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
830.691,99 

 

2019 

Αριθμοδείκτης Ειδικής ή 

άμεσης ρευστότητας. ( Acid-

test Ratio ) 

= 

Κυκλοφορούν ενεργητικό  

- Αποθέματα 
= 

2.387.180,60 – 

691.282,07 

= 2,38 

Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
711.332,29 

 

 

Ο αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία 

μετατρέπονται εύκολα και γρήγορα σε ρευστά και αγνοεί όλα εκείνα τα στοιχεία του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού τα οποία δε μετατρέπονται εύκολα σε μετρητά. Σε σχέση με τον προηγούμενο δείκτη 

εδώ δεν περιλαμβάνονται τα αποθέματα πρώτων και βοηθητικών υλών, ημικατεργασμένων και 

ετοίμων προϊόντων, γιατί είναι το στοιχείο εκείνο, του κυκλοφορούντος ενεργητικού, με τη μικρότερη 

ρευστότητα.  

Απαιτείται αρκετό χρονικό διάστημα μέχρι την πώλησή τους και υπάρχει αβεβαιότητα ως προς τη 

δυνατότητα πώλησης όλων των αποθεμάτων αλλά και ως προς την αξία που θα εισπραχθεί κατά την 

πώλησή τους. Επομένως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πραγματοποιηθούν ζημιές όταν αυτά 

ρευστοποιηθούν.  
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Ο αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας μας δείχνει πόσες φορές τα ταχέως ρευστοποιήσιμα στοιχεία 

της επιχείρησης καλύπτουν τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της και πόσο ευπρόσβλητη είναι μια 

επιχείρηση σε πιθανή μεταβολή του οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί. Για να 

είναι περισσότερο αξιόπιστος ο δείκτης θα πρέπει να εξετάζεται διαχρονικά, σε σύγκριση με όμοιες 

επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου και με το μέσο όρο του κλάδου αυτού.  

Γενικά, αν τα αμέσως ρευστοποιήσιμα στοιχεία μιας επιχείρησης (κυκλοφορούν μείον αποθέματα) 

είναι ίσα ή μεγαλύτερα των τρεχουσών υποχρεώσεων τότε η επιχείρηση έχει καλή τρέχουσα 

οικονομική κατάσταση. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης, τόσο μεγαλύτερη ρευστότητα έχει η 

επιχείρηση. Γενικά, ένας δείκτης άμεσης ρευστότητας μεγαλύτερος του 1,5 θεωρείται καλή ένδειξη. 

Αν ο δείκτης είναι αρκετά μικρότερος της μονάδας, η επιχείρηση πιθανόν να μην μπορέσει να 

ικανοποιήσει μια ξαφνική απαίτηση καταβολής μετρητών. Όσο μικρότερος είναι ο δείκτης τόσο 

μεγαλύτερη είναι η έκθεση στον κίνδυνο αυτό.  

 

Στη συνέχεια της έκθεσης ακολουθεί το γράφημα με τις τιμές που χαρακτηρίζουν την απόδοση του 

αριθμοδείκτη Ειδικής ή άμεσης ρευστότητας ( Acid-test Ratio ).  
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Ο παραπάνω δείκτης μας δείχνει πόσες φορές τα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία που κατέχει η 

επιχείρηση μπορούν να καλύψουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Παρατηρούμε πως και στις 

δύο χρήσεις ο δείκτης είναι μεγαλύτερος της τιμής 1,5 φορές που θεωρείται αρκετά ικανοποιητική η 

απόδοση του δείκτη. 
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Αριθμοδείκτης Ταμειακής ρευστότητας. ( Cash Ratio ) 

Τύπος = Διαθέσιμο ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  

 

2018 

Αριθμοδείκτης Ταμειακής 

ρευστότητας. ( Cash Ratio ) 
= 

Διαθέσιμο 

ενεργητικό 
= 

188.258,91 

= 0,23 

Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
830.691,99 

 

2019 

Αριθμοδείκτης Ταμειακής 

ρευστότητας. ( Cash Ratio ) 
= 

Διαθέσιμο  

ενεργητικό 
= 

170.125,48 

= 0,24 

Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
711.332,29 

 

 

Ο αριθμητής Διαθέσιμο Ενεργητικό περιλαμβάνει μετρητά, καταθέσεις όψεως, επιταγές και γενικά όσα 

στοιχεία είναι ισοδύναμα με μετρητά. Ο δείκτης ταμειακής ρευστότητας μας δίνει την εικόνα της 

επάρκειας (ή όχι) μετρητών στην επιχείρηση σε σχέση με τις τρέχουσες λειτουργικές της ανάγκες και 

θα πρέπει να εξετάζεται διαχρονικά, σε σύγκριση με όμοιες επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου και με το 

μέσο όρο του κλάδου αυτού ώστε να είναι περισσότερο αξιόπιστος. Η ταμειακή ρευστότητα εκφράζει 

την ικανότητα μιας επιχείρησης να εξοφλήσει τις τρέχουσες και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της με τα 

μετρητά που διαθέτει. Πιο συγκεκριμένα ο δείκτης ταμειακής ρευστότητας μας δείχνει πόσες φορές 

τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης καλύπτουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της.  
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Στη συνέχεια της έκθεσης ακολουθεί το γράφημα με τις τιμές που χαρακτηρίζουν την απόδοση του 

αριθμοδείκτη Ταμειακής ρευστότητας ( Cash Ratio ).  

 

 

 

Ο παραπάνω δείκτης μας δείχνει πόσες φορές η εταιρεία μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις της. 

Παρατηρούμε μια προσωρινή μη ικανοποιητική επάρκεια ταμειακής ρευστότητας για την εταιρεία που 

όμως βελτιώνεται σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 
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Αριθμοδείκτης Αμυντικού χρονικού διαστήματος ( Defensive Interval Ratio ) 

Τύπος = Διαθέσιμα + Χρεόγραφα + Απαιτήσεις / Προβλεπόμενα ημερήσια έξοδα  

 

2018 

Αριθμοδείκτης 

Αμυντικού χρονικού 

διαστήματος ( Defensive 

Interval Ratio ) 

 

= 

Διαθέσιμα + Χρεώγραφα 

+ Απαιτήσεις 

= 

1.254.919,87 

= 257,62 σε ημέρες 

Προβλεπόμενα ημερήσια 

έξοδα 

( 1.389.905,21 + 

86.018,56 + 258.055,74 

+ 12.584,69 + 

18.965,39 - 11.882,25 ) 

/ 360 

 

2019 

Αριθμοδείκτης 

Αμυντικού χρονικού 

διαστήματος ( Defensive 

Interval Ratio ) 

 

= 

Διαθέσιμα + Χρεώγραφα 

+ Απαιτήσεις 

= 

1.695.898,53 

= 318,19 σε ημέρες 

Προβλεπόμενα ημερήσια 

έξοδα 

( 1.694.164,18 + 

111.695,71 + 

121.003,67 + 5,32 + 

16.660,79 - 24.821,05 ) 

/ 360 

 

 

Τα προβλεπόμενα ημερήσια έξοδα υπολογίζονται ως εξής : ( Κόστος Πωληθέντων + Έξοδα 

(Διοικητικής Λειτουργίας + Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης + Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών και Ανάπτυξης 

+ Χρηματοοικονομικά Έξοδα  –  Αποσβέσεις Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος ) / 360 ημέρες. 

 Ο αριθμοδείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος αποτελεί ένα πολύ συντηρητικό μέτρο του 

βαθμού ικανότητας μιας επιχείρησης να καλύπτει τις λειτουργικές της δαπάνες από τα αμυντικά της 

στοιχεία βασιζόμενος στα αμέσως ρευστοποιημένα στοιχεία της επιχείρησης (μετρητά, εισηγμένα στο 
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χρηματιστήριο χρεόγραφα και απαιτήσεις) και όχι στα λειτουργικά της έσοδα. Ο αριθμοδείκτης 

αμυντικού χρονικού διαστήματος μετρά, σε αριθμό ημερών, το χρονικό διάστημα που μια επιχείρηση 

μπορεί να λειτουργεί με τη χρησιμοποίησή των στην κατοχή της αμυντικών περιουσιακών στοιχείων 

χωρίς να καταφεύγει στη χρησιμοποίηση των εσόδων που προέρχονται από τις δραστηριότητές της. 

Αύξηση του δείκτη από έτος σε έτος είναι ένδειξη ευνοϊκής εξέλιξης για την επιχείρηση, ενώ αντίθετα 

μείωση του δείκτη είναι ένδειξη εμφάνισης μιας μη ενθαρρυντικής κατάστασης. 

Στη συνέχεια της έκθεσης ακολουθεί το γράφημα με τις τιμές που χαρακτηρίζουν την απόδοση του 

αριθμοδείκτη αμυντικού χρονικού διαστήματος.  

 

 

 

Παρατηρούμε μια ανοδική τάση ( σε σχέση με την προηγούμενη χρήση ) του ημερολογιακού αριθμού 

ικανότητας της εταιρείας. 
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Αριθμοδείκτες δραστηριότητας 

 

Η χρησιμοποίηση των αριθμοδεικτών δραστηριότητας (activity ratios) βοηθά να προσδιορίσουμε το 

βαθμό μετατροπής ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, όπως είναι τα αποθέματα και οι απαιτήσεις, 

σε ρευστά. Με άλλα λόγια αυτή η κατηγορία δεικτών μας δείχνει πόσο αποτελεσματικά διαχειρίζεται 

μια επιχείρηση τους πόρους της, με σκοπό τη δημιουργία πωλήσεων.  

Πιο συγκεκριμένα, η διοίκηση της επιχείρησης προκειμένου να πετύχει την πιο αποτελεσματική 

διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης θα πρέπει να παρακολουθεί συνέχεια και με την απαιτούμενη 

προσοχή τις διαδικασίες για τη γρήγορη μετατροπή των απαιτήσεων και αποθεμάτων σε μετρητά. 

 

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού ( Asset Turnover Ratio ) 

Τύπος = Σύνολο πωλήσεων / Σύνολο ενεργητικού  

 

2018 

Δείκτης Κυκλοφοριακής 

Ταχύτητας Ενεργητικού ( 

Asset Turnover Ratio ) 

= 

Σύνολο πωλήσεων 

= 

2.001.904,92 

= 0,84 

Σύνολο Ενεργητικού 2.385.100,93 

 

2019 

Δείκτης Κυκλοφοριακής 

Ταχύτητας Ενεργητικού ( 

Asset Turnover Ratio ) 

= 

Σύνολο πωλήσεων 

= 

2.334.919,50 

= 0,84 

Σύνολο Ενεργητικού 2.764.059,91 

 

 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού ή χρησιμοποίηση ενεργητικού ή εκμετάλλευση ενεργητικού 

εκφράζει το βαθμό χρησιμοποίησης του Ενεργητικού σε σχέση με τις πωλήσεις μιας επιχείρησης. 
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Παρέχει δηλαδή ένδειξη για το πόσο η επιχείρηση χρησιμοποιεί εντατικά τα περιουσιακά της στοιχεία 

προκειμένου να πραγματοποιεί τις πωλήσεις της.  

Πιο συγκεκριμένα, δείχνει τα έσοδα τα οποία δημιουργεί κάθε ευρώ που έχει επενδυθεί στο 

ενεργητικό της επιχείρησης. Για παράδειγμα, αν η κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού μιας 

επιχείρησης είναι ίση με 1, αυτό σημαίνει ότι πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις ενός ευρώ για κάθε ένα 

ευρώ που επενδύθηκε στο ενεργητικό της επιχείρησης. Ένας υψηλός δείκτης παρέχει μια σημαντική 

ένδειξη ότι η επιχείρηση χρησιμοποιεί εντατικά τα περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου να 

πραγματοποιήσει τις πωλήσεις της. Στην περίπτωση ενός χαμηλού δείκτη η επιχείρηση θα πρέπει να 

αυξήσει το βαθμό αξιοποίησης των περιουσιακών της στοιχείων ή θα πρέπει να ρευστοποιήσει κάποια 

από τα περιουσιακά της στοιχεία αφού είναι πιθανό να μη χρησιμοποιούνται παραγωγικά.  
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Παρατηρούμε μια σταθερή τάση ( σε σχέση με την προηγούμενη χρήση ) επένδυσης του ενεργητικού 

της εταιρείας σε σχέση με τις πωλήσεις. 

 

 

 

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίων ( Fixed Asset Turnover Ratio ) 

Τύπος = Σύνολο πωλήσεων / Καθαρά πάγια 

 

2018 

Δείκτης Κυκλοφοριακής 

Ταχύτητας Παγίων ( Fixed 

Asset Turnover Ratio ) 

= 

Σύνολο πωλήσεων 

= 

2.001.904,92 

= 6,33 

Καθαρά Πάγια ( 316.428,66 + 0,00 ) 

 

2019 

Δείκτης Κυκλοφοριακής 

Ταχύτητας Παγίων ( Fixed 

Asset Turnover Ratio ) 

= 

Σύνολο πωλήσεων 

= 

2.334.919,50 

= 6,20 

Καθαρά Πάγια ( 376.879,31 + 0,00 ) 

 

 

Στον παρονομαστή του παραπάνω λόγου τα καθαρά πάγια ισούνται με τα πάγια μείον τις αποσβέσεις. 

Ο δείκτης αυτός μας δείχνει το βαθμό χρησιμοποίησης των παγίων μιας επιχείρησης σε σχέση με τις 

πωλήσεις της, ή αλλιώς ποιο είναι το ύψος των πωλήσεων που αντιστοιχεί σε μια μονάδα του Πάγιου 

Ενεργητικού. Παρέχει ένδειξη αν υπάρχει ή όχι υπερεπένδυση σε πάγια στοιχεία στην επιχείρηση σε 

σχέση με το ύψος των πωλήσεων που πραγματοποιεί. Γενικά, όσο υψηλότερος ο δείκτης (μέσα σε 

ορισμένα πλαίσια για να αποφευχθεί ο κίνδυνος υπερθέρμανσης), τόσο πιο εντατική η χρήση των 
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Παγίων και τόσο πιο αποδοτικό για την επιχείρηση. Διαχρονική παρακολούθηση του δείκτη παρέχει 

πληροφορίες για το εάν η διοίκηση μιας επιχείρησης γίνεται περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσματική 

στη χρησιμοποίηση του πάγιου ενεργητικού της. 

 

 

 

Παρατηρούμε μια καθοδική τάση ( σε σχέση με την προηγούμενη χρήση ) χρησιμοποίησης των 

παγίων της εταιρείας σε σχέση με τις πωλήσεις. 
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Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων ( Inventory Turnover Ratio ) 

Τύπος = Κόστος πωληθέντων / Αποθέματα 

 

2018 

Δείκτης Κυκλοφοριακής 

Ταχύτητας Αποθεμάτων  

( Inventory Turnover Ratio ) 

= 

Κόστος πωληθέντων 

= 

1.389.905,21 

= 1,71 

Αποθέματα  813.752,40 

 

2019 

Δείκτης Κυκλοφοριακής 

Ταχύτητας Αποθεμάτων  

( Inventory Turnover Ratio ) 

= 

Κόστος πωληθέντων 

= 

1.694.164,18 

= 2,45 

Αποθέματα  691.282,07 

 

Ο δείκτης αυτός εκφράζει τη συχνότητα με την οποία ανανεώνονται τα αποθέματα μέσα στη χρήση 

σε σχέση με τις πωλήσεις της επιχείρησης. Με άλλα λόγια ο αριθμοδείκτης δείχνει τον αριθμό των 

περιπτώσεων που τα αποθέματα πωλούνται και αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια της λογιστικής 

χρήσης. Γενικά, όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης τόσο πιο αποτελεσματικά λειτουργεί η επιχείρηση 

αφού έχουμε μείωση εξόδων αποθήκευσης και μείωση κινδύνου μη πώλησης λόγω αλλοιώσεων, 

καταστροφών και αλλαγής προτιμήσεων των καταναλωτών.  
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Παρατηρούμε μία ανοδική τάση ( σε σχέση με την προηγούμενη χρήση ) που δείχνει αποτελεσματική 

διαχείριση του αποθέματος. 

Αν διαιρέσουμε τον αριθμό των ημερών του έτους με το δείκτη έχουμε σε ημέρες το χρόνο που 

παρέμειναν τα λιμνάζοντα  αποθέματα στην επιχείρηση έως ότου πωλήθηκαν. Την προηγούμενη 

χρήση τα λιμνάζοντα εμπορεύματα είναι : 210,53 σε ημέρες ενώ την κλειόμενη χρήση οι ημέρες 

ανέρχονται σε : 146,94 
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Δείκτης Ταχύτητας είσπραξης εμπορικών απαιτήσεων –  πελατών ( Receivables Turnover 

Ratio ) σε ημέρες  

Τύπος = Εμπορικές απαιτήσεις Χ 360 / Συνολικές Πωλήσεις 

 

2018 

Δείκτης Ταχύτητας 

είσπραξης απαιτήσεων ( 

Receivables Turnover Ratio 

) 

= 

Εμπορικές απαιτήσεις Χ 

360 

= 

1.044.713,69 Χ 360 

= 187,87 ημέρες 

Συνολικές πωλήσεις 2.001.904,92 

 

2019 

Δείκτης Ταχύτητας 

είσπραξης απαιτήσεων ( 

Receivables Turnover Ratio 

) 

= 

Εμπορικές απαιτήσεις Χ 

360 

= 

1.488.058,07 Χ 360 

= 229,43 ημέρες 

Συνολικές πωλήσεις 2.334.919,50 

 

 

Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει στην ουσία την πιστωτική πολιτική της οντότητας προς τους πελάτες 

του. Όσο μικρότερη τιμή λαμβάνει ο δείκτης αυτός τόσο καλύτερο για την εταιρεία. Μικρή τιμή 

σημαίνει ότι ο οργανισμός αυξάνει τη ρευστότητα του προκειμένου να καλύψει τις υποχρεώσεις του 

και να μειώσει το κόστος χρήματος που έχει δεσμεύσει και για το οποίο είτε πληρώνει κάποιο τόκο, 

είτε θα μπορούσε να το τοποθετήσει σε άλλες μορφές επένδυσης προς όφελος της εταιρείας. 
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Παρατηρούμε μία ανοδική τάση ( σε σχέση με την προηγούμενη χρήση ) που δείχνει αποτελεσματικό 

ρυθμό είσπραξης των απαιτήσεων. 
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Δείκτης Ταχύτητας πληρωμής εμπορικών υποχρεώσεων – προμηθευτών ( Trade Creditors 

to Purchases Ratio ) σε ημέρες 

Τύπος = Εμπορικές υποχρεώσεις Χ 360 / Κόστος πωληθέντων 

 

2018 

Δείκτης Ταχύτητας 

πληρωμής υποχρεώσεων ( 

Trade Creditors to 

Purchases Ratio ) 

= 

Εμπορικές 

υποχρεώσεις Χ 360 
= 

65.954,95 Χ 360 

= 17,08 ημέρες 

Κόστος πωληθέντων 1.389.905,21 

 

2019 

Δείκτης Ταχύτητας 

πληρωμής υποχρεώσεων ( 

Trade Creditors to 

Purchases Ratio ) 

= 

Εμπορικές 

υποχρεώσεις Χ 360 
= 

136.723,39 Χ 360 

= 29,05 ημέρες 

Κόστος πωληθέντων 1.694.164,18 

 

 

Ο δείκτης αυτός μας δείχνει πόσες φορές κατά μέσο όρο, πληρώνονται κατά τη διάρκεια της χρήσης 

οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης. Αν διαιρέσουμε τον αριθμό των ημερών του έτους 

με το δείκτη έχουμε σε ημέρες το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ δύο πληρωμών.  Μεγάλη τιμή σε 

ημέρες σημαίνει αργούς ρυθμούς αποπληρωμής των οφειλών ενώ μικρή τιμή σε ημέρες σημαίνει πως 

οι προμηθευτές μας λαμβάνουν τις απαιτήσεις τους γρήγορα με αποτέλεσμα να έχουμε την 

δυνατότητα για καλύτερες διαπραγματεύσεις και συμφωνίες. 

 



Χρηματοοικονομικοί και Μη Χρηματοοικονομικοί 
δείκτες. 
 

Σελι�δα 38 

 

 

 

Παρατηρούμε πως στη κλειόμενη χρήση η ταχύτητα πληρωμής των υποχρεώσεων ( σε σχέση με την 

προηγούμενη χρήση ) έχει αυξηθεί. Αρνητικό συμπέρασμα 
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Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας 

 

Αποδοτικότητα ονομάζουμε την πιθανότητα του κεφαλαίου να παράγει κέρδος καθώς και την 

ικανότητα που έχει η επιχείρηση να πραγματοποιεί κέρδη από τις διάφορες δραστηριότητές της 

κυρίως όμως από την κύρια δραστηριότητά της. Η αποδοτικότητα κάθε επιχείρησης είναι το 

αποτέλεσμα ενός μεγάλου αριθμού επιχειρηματικών αποφάσεων, καθώς επίσης και της πολιτικής που 

ακολουθεί κάθε φορά σε θέματα τιμών, διαφήμισης κλπ.  

Η ανάλυση της αποδοτικότητας μας πληροφορεί σχετικά με το βαθμό αποτελεσματικότητας με τον 

οποίο διοικείται. Το γεγονός λοιπόν, ότι η ύπαρξη των περισσότερων επιχειρήσεων είναι 

συνυφασμένη με την πραγματοποίηση κερδών, αυτό καθιστά απόλυτα αναγκαία την ανάλυση 

αποδοτικότητας.  

 

Δείκτης Μεικτού περιθωρίου κέρδους ( Gross Profit Margin ) 

Τύπος = Μικτό αποτέλεσμα / Πωλήσεις Χ 100 

 

2018 

Δείκτης Μεικτού περιθωρίου 

κέρδους ( Gross Profit 

Margin ) 

= 

Μικτό  

αποτέλεσμα 

= 

611.999,71 

= 30,57 

Πωλήσεις 

Χ 100 

2.001.904,92  

X 100 

 

2019 

Δείκτης Μεικτού περιθωρίου 

κέρδους ( Gross Profit 

= 

Μικτό  

αποτέλεσμα 

= 640.755,32 = 27,44 
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Margin ) Πωλήσεις 

Χ 100 

2.334.919,50  

X 100 

 

Ο αριθμοδείκτης μεικτού κέρδους μας δείχνει την αποτελεσματικότητα της εκμετάλλευσης καθώς και 

τον τρόπο με τον οποίο καθορίζει την τιμή του προϊόντος η επιχείρηση. Όσο μεγαλύτερος είναι ο 

αριθμοδείκτης μεικτού κέρδους τόσο καλύτερη, από άποψης κερδών, είναι η θέση της επιχείρησης 

γιατί μπορεί να αντιμετωπίσει χωρίς δυσκολία τυχών αύξηση του κόστους των πωλούμενων 

προϊόντων της. Με άλλα λόγια μπορούμε να πούμε ότι η επίδραση από μια ενδεχόμενη αύξηση του 

κόστους πωληθέντων θα είναι λιγότερο δυσμενής σε μια επιχείρηση που έχει υψηλό αριθμοδείκτη 

μεικτού κέρδους από ότι θα είναι σε μια άλλη με χαμηλό το σχετικό αριθμοδείκτη. Ένας υψηλός 

αριθμοδείκτης μεικτού κέρδους δείχνει την ικανότητα της διοίκησης μιας επιχείρησης να επιτυγχάνει 

φθηνές αγορές και να πωλεί σε υψηλές τιμές. Αντίθετα, ένας χαμηλός αριθμοδείκτης μεικτού κέρδους 

δείχνει μια όχι καλή πολιτική της διοίκησης στον τομέα αγορών και πωλήσεων.  

 



Χρηματοοικονομικοί και Μη Χρηματοοικονομικοί 
δείκτες. 
 

Σελι�δα 41 

 

 

 

Παρατηρούμε πως στη κλειόμενη χρήση η εταιρεία μείωσε την κερδοφορία της έναντι της 

προηγούμενης χρήσης. 
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Λοιπά Στοιχεία 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ. 

 

Με δεδομένη την διαφαινόμενη διατήρηση του υφιστάμενου αρνητικού κλίματος, η διοίκηση της 

Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και προσαρμόζει τις κινήσεις, ενισχύοντας διαρκώς την 

ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της. 

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 2.334.919,50€ και τα αποτελέσματα προ 

φόρων 368.450,89€. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης 286.731,65€, και η φορολογική 

της υποχρέωση ανήλθε σε 81.719,24€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2019 

διαμορφώθηκε σε 0,00€ και το αποτέλεσμα εις νέο της χρήσης σε 286.731,65€.   

Ο κυριότερος στόχος της διοίκησης για την επόμενη χρήση είναι η ανάπτυξη των πωλήσεων σε νέες 

αγορές, μέσα από καινοτόμες υπηρεσίες και εμπορεύματα σε παλιούς και νέους πελάτες. 

Μέχρι την σύνταξη της παρούσας έκθεσης, δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα τα οποία να 

συνέβησαν από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως και τα οποία μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά 

την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ . 

 

Η εταιρεία ΕΝΩΣΗ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ Α.Ε. δεν πραγματοποίησε δαπάνες ή επενδύσεις στον τομέα 

«ερευνών και ανάπτυξης» στη χρήση 2019. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΠΩΣ 

ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ ΚΝ.2190/1920. 

 

Η εταιρεία ΕΝΩΣΗ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ Α.Ε. κατά την διάρκεια της χρήσης 2019 δεν έχει αποκτήσει 

δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της. 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 

 

Η εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα. 
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ΧΡΗΣΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». 

 

Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά μέσα όπως : 

 Τα μέσα χρηματαγοράς.  

 Τα μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.  

 Οι κινητές αξίες.  

 Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης.  

 τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.  

 προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων.  

 συμβάσεις ανταλλαγής (swaps).	  
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Στοιχεία επικοινωνίας 

Για να αντικαταστήσετε μια φωτογραφία με τη δική σας, κάντε δεξί κλικ στη φωτογραφία και 

επιλέξτε "Αλλαγή εικόνας". 

ΣΚΟΡΔΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΜΕΛΟΣ ΔΣ 

ΠΑΥΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΜΕΛΟΣ ΔΣ 

     

Τηλ. 6938485187 

skordas@expa-sa.gr 

 

 pavlaki@expa-sa.gr 

ΚΟΥΝΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΕΛΟΣ ΔΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΕΛΟΣ ΔΣ 

 

   

   

Στοιχεία εταιρείας 

ΕΝΩΣΗ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή ΕΞΠΑ Α.Ε. 

Τσιρίδια Αρχιλόχου, Πάρος, 84 400 

Τηλ. 22840 42542, 22840 42543, 22840 41439 

Φαξ 22840 41983 

www.expa-sa.gr 

 


