
1 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2021-31.12.2021 

 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού 

Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό και το άρθρο 150 του Ν. 4548/2018, τις 

οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2021 και να σας ενημερώσουμε για 

σημαντικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες της και να ζητήσουμε την έγκρισή σας. 

 

Σημειώνουμε ότι η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ & ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 

150 ΤΟΥ Ν. 4548/2018   ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ, ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 

62784/2017)  

 

α. Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου  

 

Η εταιρεία «ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε το 

1988 και εδρεύει στις Τρεις Γέφυρες. 

Το κύριο αντικείμενό της είναι οι εισαγωγές-χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών 

μικροσυσκευών. 

 

Η Εταιρεία διοικείται από τους : 

α) Νικόλαο Βασιληά,  Πρόεδρο 

β) Ανάργυρο Βασιληά, Διευθύνοντα Σύμβουλο 

γ) Κωνσταντίνο Βασιληά, Διευθύνοντα Σύμβουλο 

 

Η επιτυχημένη δραστηριότητα της Εταιρείας οφείλεται στο  Πελατολόγιο του οποίου 

ικανοποιούνται οι ανάγκες και στο εξειδικευμένο προσωπικό της.  

 

β. Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές. 

 

Στόχοι  

Στους στόχους της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται η αύξηση του μεριδίου της στην 

αγορά και κατ΄  επέκταση η αύξηση του τζίρου της καθώς επίσης και  η  βελτίωση  

του αποτελέσματος.  

  

Βασικές αξίες 
Αξίες που διέπουν την επιχείρηση είναι η προσήλωση στην ποιότητα των προϊόντων 

και  υπηρεσιών, ο σεβασμός σε πελάτες, εργαζομένους και συνεργάτες. 

 

 

 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43α
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43α/paragraph/2
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Κύριες στρατηγικές 

Ως στρατηγική η επιχείρηση έχει υιοθετήσει την σταθερή ανάπτυξη και παράλληλα 

τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων   υπηρεσιών και των οικονομικών της 

μεγεθών. 

 

γ. Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης 
 

Η Διοίκηση της εταιρείας ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τηρεί οργανωμένο 

σχήμα διοίκησης με διάκριση σε τμήμα πωλήσεων και οικονομικής διαχείρισης.  

 

Στην Εταιρεία  υπάρχει γραπτός « Κανονισμός Εργασίας - Οργανόγραμμα». 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Κατά την 33η χρήση ο κύκλος εργασιών της εταιρείας (τζίρος) έφτασε σε 

13.987.488,09 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,87% σε σύγκριση με την 

προηγούμενη χρήση.   

 

Τα καθαρά κέρδη χρήσης προ φόρων, ανήλθαν σε 194.528,49 ευρώ παρουσιάζοντας 

μείωση κατά 40,62% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση. 

 

Το μικτό κέρδος εκμεταλλεύσεως ανήλθε σε 3.948.478,39 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 

28,23%  επί των πωλήσεων. Κατά την προηγούμενη χρήση το μικτό κέρδος ήταν  

3.922.952,17 ευρώ που αντιστοιχεί 29,41 % επί των πωλήσεων, δηλαδή μειώθηκε  

κατά 1,18 μονάδες. 

 

Οι αγορές εμπορευμάτων της χρήσης έφτασαν τα  10.828.885,43 ευρώ έναντι των  

9.799.553,53 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, και παρουσίασαν αύξηση κατά 

10,50%. 

Τα έξοδα της χρήσης ανήλθαν σε 4.568.913,86 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 

9,53% σε σχέση με 4.171.314,53 ευρώ της προηγούμενης χρήσης 

 

Επενδύσεις το έτος 2021 

Οι επενδύσεις της χρήσης σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε 61.030,51 ευρώ 

και πιο αναλυτικά επενδύθηκαν 38.162,54 ευρώ σε έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό και 

22.867,97 ευρώ σε λογισμικά προγράμματα. 

Ανάλυση και πληροφορίες των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της Εταιρείας 

αναφέρονται λεπτομερώς στο Προσάρτημα, καθώς και στον Ισολογισμό και τα 

Aποτελέσματα Xρήσεως. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2021 κρίνεται  ικανοποιητική 

λαμβάνοντας υπόψη τις αντιξοότητες και τον σκληρό ανταγωνισμό που έχει 

διαμορφωθεί στον κλάδο καθώς και την παγκόσμια οικονομική κρίση. Τo σύνολο της 

καθαρής θέσης κατά την 31/12/2021 ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 4.844.909,69 έναντι 

Ευρώ 4.655.506,75 της προηγούμενης χρήσεως. 
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΧΔΕ) & ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ (ΜΧΔΕ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ .  

(ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 150 ΤΟΥ Ν. 

4548/2018 )  

α) Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες. 

Χρηματοοικονομικοί δείκτες, που δείχνουν την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας 

είναι : 

 

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 

    
  

     
  

31/12/2021 
  

31/12/2020 
 

       
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 
11.965.807,31 

72,37%  
10.819.152,54 

69,39% 
Σύνολο ενεργητικού 

 
16.535.282,01 

 
15.592.473,20 

       
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 
4.569.474,70 

27,63%  
4.773.320,66 

30,61% 
Σύνολο ενεργητικού 

 
16.535.282,01 

 
15.592.473,20 

       
Οι ανωτέρω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε κυκλοφορούν και μη 

κυκλοφορούν ενεργητικό. 

       
Καθαρή Θέση 

 
4.844.909,78 

41,50%  
4.655.506,75 

42,63% 
Σύνολο υποχρεώσεων 

 
11.674.968,63 

 
10.920.179,96 

       

Ο ανωτέρω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας. 

       
Σύνολο υποχρεώσεων 

 
11.674.968,63 

70,61%  
10.920.179,96 

70,03% 
Σύνολο παθητικού 

 
16.535.282,01 

 
15.592.473,20 

       
Καθαρή Θέση 

 
4.844.909,78 

29,30%  
4.655.506,75 

29,86% 
Σύνολο παθητικού 

 
16.535.282,01 

 
15.592.473,20 

       

Οι ανωτέρω δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας. 

       
Καθαρή Θέση 

 
4.844.909,78 

151,13%  
4.655.506,75 

143,31% 
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 
3.205.724,63 

 
3.248.569,19 

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

Κεφάλαια. 

       

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43α/paragraph/2
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43α
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Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 

11.965.807,31 
114,62%  

10.819.152,54 
117,69% 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

10.439.107,09 
 

9.193.075,30 

       

Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με 

στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

       
Κεφάλαιο κινήσεως 

 
1.526.700,22 

12,76%  
1.626.077,24 

15,03% 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 
11.965.807,31 

 
10.819.152,54 

       
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 

    
  

     
  

31/12/2021 
  

31/12/2020 
 

       
Μικτό αποτέλεσμα 

 
3.948.478,39 

28,23%  
3.922.952,17 

29,41% 
Κύκλος εργασιών 

 
13.987.488,09 

 
13.337.774,25 

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

εταιρείας. 

       
Αποτέλεσμα προ φόρων 

 
194.528,49 

1,30%  
327.578,01 

2,30% 
Σύνολο εσόδων 

 
14.970.431,89 

 
14.229.190,63 

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

έσοδα 

       
Αποτέλεσμα προ φόρων 

 
194.528,49 

4,02%  
327.578,01 

7,04% 
Καθαρή Θέση 

 
4.844.909,78 

 
4.655.506,75 

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

      
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 

 
481.051,50 

3,44%  
605.071,09 

4,54% 
Κύκλος εργασιών 

 
13.987.488,09 

 
13.337.774,25 

       

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των τόκων και φόρων 

 

 

β) Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ). 
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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 να χρήζουν ιδιαίτερης 

ανάλυσης ή σχολιασμού,  πέρα των πληροφοριών που παρέχονται στις Οικονομικές 

Καταστάσεις. 

 

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

Η Εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις έχοντας ως στόχο να περιορίσει όσο 

το δυνατόν τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν από 

διάφορα γεγονότα.  

 

α) Κίνδυνος Μείωσης της ζήτησης 

 

Η παρατεταμένη ύφεση στην Ελλάδα και οι διαρκείς αναπροσαρμογές των 

οικονομικών δεδομένων, συντελούν στην συντήρηση ενός αβέβαιου οικονομικού 

περιβάλλοντος. Η Εταιρεία παραμένει προς το παρόν σταθερή παρά το γενικότερο 

κλίμα οικονομικής ύφεσης και ταυτόχρονα προσπαθεί να διατηρεί την 

 « ελαστικότητα » των δαπανών της. 

 

β) Κίνδυνος αλλαγής του Κανονιστικού Πλαισίου 

 

Η Εταιρεία δρα μέσα στο Κανονιστικό πλαίσιο που ορίζει η Νομοθεσία και ισχύει 

γενικά για τις Επιχειρήσεις. 

 

 

γ) Λειτουργικός/Ρυθμιστικός κίνδυνος 

 

Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου, ενδέχεται να 

έχουν σημαντική επίπτωση στη λειτουργία, στην οικονομική κατάσταση, τα 

λειτουργικά αποτελέσματα και τη ρευστότητα της Εταιρείας 

 

(δ) Κίνδυνος επιτοκίου 

Τα λειτουργικά έσοδα της εταιρείας δεν επηρεάζονται σημαντικά από τις 

διακυμάνσεις των επιτοκίων. Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων για τις υποχρεώσεις και 

επενδύσεις παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση.  

 

 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από 

πελάτες προέρχονται από μια ευρεία πελατειακή βάση. Η χρηματοοικονομική 

κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από την εταιρεία. Όταν κρίνεται 

απαραίτητο, ζητείται επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης. 



6 

 

Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζημίες από απαξίωση. 

Στο τέλος του έτους η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός 

πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση ή από 

πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. 

 

 (γ) Κίνδυνος Ρευστότητας 

 

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου 

συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. 

Η εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη 

επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές 

πιστώσεις προς χρήση. 

Δεν υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες που να σχετίζονται με την λειτουργία της 

επιχείρησης. 

 

 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

            ΟΙΚΟΠΕΔΑ 

 

ΕΙΔΟΣ                   ΘΕΣΗ                             ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ                 ΒΑΡΗ 

-Οικόπεδο      Οινόφυτα    35.640 τ.μ.               2.562.518,81            4.200.000 ευρώ 

-Οικόπεδο      Νάζου & Ζάκου  1.025,99 τ.μ.      420.152,31            1.680.000 ευρώ 

-Οικόπεδο      Νάζου & Εθνική  160,16 τ.μ.        103.044,84               100.000 ευρώ 

ΣΥΝΟΛΟ:                                                        3.085.715,96    

 

 

           ΚΤΙΡΙΑ 

  
Kτίριο επί του οικοπέδου Οινοφύτων              1.612.405,36 

-Mείον:Αποσβέσεις                                          1.583.744,11 

ΑΞΙΑ                                                                    28.661,25 

   

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ:   3.114.377,21 

 

Επί των ακινήτων υφίστανται προσημειώσεις συνολικού ποσού ευρώ 5.980.000 για 

την ασφάλεια Μακροπρόθεσμων και Βραχυπρόθεσμων Τραπεζικών Δανείων.  

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ( ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 150 

ΤΟΥ Ν. 4548/2018 )  

 

 

Στον τομέα της έρευνας η εταιρεία δεν επιδόθηκε λόγω της εμπορικής της 

δραστηριότητας. 

 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43α/paragraph/3
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43α
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

 

 

Οι σημαντικές συμμετοχές της Εταιρείας, σε τρίτες εταιρείες είναι οι ακόλουθες:  

SAEMATIC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, VASSILIAS SRL (Ρουμανία), 

VASSILIAS INTERNATIONAL LTD  (Βουλγαρία), ELECTRA TRADE s.r.o. 

(Τσεχία) κατά ποσοστό 100%  των εταιρικών τους μεριδίων και R&E 

INFRASTRUCTURES EE: ποσοστό 99,5%  των εταιρικών της μεριδίων. 

 

 

 

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 

 

Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της χρεόγραφα. 

 

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 

 

Διαθέσιμο συνάλλαγμα η εταιρεία είχε κατά την 31.12.2021 σε τραπεζικούς 

λογαριασμούς ποσό σε δολλάρια  ΗΠΑ 450,46 και ισόποσα σε ευρώ 390,20. 

 

ΧΡΗΣΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ε ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 150 ΤΟΥ Ν. 4548/2018 )  
 

Η εταιρία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα ούτε συμμετέχει 

σε χρηματοοικονομικά εργαλεία που θα μπορούσαν να την εκθέσουν σε 

διακυμάνσεις επιτοκίων. 

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.  (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Δ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 150 ΤΟΥ Ν. 4548/2018  ) 

 

Η εταιρεία διατηρεί μια εμπορική αποθήκη στην περιοχή Οινόη Σχηματαρίου 

όπου εκτελούνται οι υπηρεσίες διακίνησης των εμπορευμάτων της. 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 150 ΤΟΥ Ν. 4548/2018 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ, ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 62784/2017 )  

 

Η Εταιρεία δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα το περιβάλλον με τη δραστηριότητά της. 

Η εταιρεία, αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και της 

ανάγκης συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, έτσι ώστε να 

επιτυγχάνει μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με την προστασία 

του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική πολιτική της, εστιάζεται στα ακόλουθα: 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43α/paragraph/3
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43α
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43α/paragraph/3
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43α/paragraph/2
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 Διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος  

 Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

α) Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον 

 

Η Εταιρεία λόγω του αντικειμένου της δεν δημιουργεί ιδιαίτερα απορρίμματα τα 

οποία να επιβαρύνουν το περιβάλλον. 

 

 

β) Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την 

πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

από διάφορους παράγοντες  

  

Ενεργειακή χρήση :  

Η Εταιρεία καταναλώνει ενέργεια μόνο από πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος. 

  

Άμεση και έμμεση έκκληση ατμοσφαιρικών ρύπων :  

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.  

 

Διαχείριση αποβλήτων :  

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μεταφορά ή από τη χρήση και τη διάθεση των 

προϊόντων και των υπηρεσιών :  

Η Εταιρεία, λόγω του αντικειμένου της δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα το περιβάλλον κατά 

την διάθεση των υπηρεσιών της.  

  

γ) Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον 

υπάρχουν. 

 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση  

 

 ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ( ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 150 ΤΟΥ Ν. 4548/2018 , ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟ, ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 62784/2017 )  
 

Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν 

βασικές αρχές της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην 

πρόσληψη/ επιλογή, στις αποδοχές, στην εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών 

καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές δραστηριότητες. Οι παράγοντες 

που αποκλειστικά λαμβάνονται υπόψη είναι η εμπειρία, η προσωπικότητα, η 

θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα και οι ικανότητες του ατόμου.  

Η Εταιρεία παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομένους αυτής να σέβονται 

τη διαφορετικότητα κάθε υπαλλήλου ή προμηθευτή ή πελάτη της Εταιρείας και να 

μην αποδέχονται οποιαδήποτε συμπεριφορά που ενδέχεται να δημιουργεί διακρίσεις 

οποιασδήποτε μορφής. 

 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43α/paragraph/2
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β) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία. 

Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και τηρεί την εργατική 

Νομοθεσία. Στην χρήση 2021, κανένα όργανο ελέγχου δεν καταλόγισε παραβάσεις 

της εργατικής Νομοθεσίας.  

Στην εταιρεία δεν υπάρχει σωματείο των εργαζομένων 

γ) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία 

 

Η ασφάλεια στην εργασία για τους εργαζομένους αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα 

και απαραίτητη προϋπόθεση στην λειτουργία της Εταιρείας.  

Η εταιρεία διατηρεί σε όλους τους χώρους εργασίας υλικά ( φάρμακα, επιδέσμους 

κ.λπ ) «πρώτων βοηθειών » 

Η εταιρεία απασχολεί ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας. 

δ) Συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κτλ. 

 

Οι διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού, γίνονται με βάση τα 

απαιτούμενα για την θέση προσόντα και χωρίς διακρίσεις. 

Η Εταιρεία εκπαιδεύει συστηματικά όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων της, είτε 

με « εσωτερικά », είτε με « εξωτερικά » σεμινάρια . 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 

50 ΤΟΥ Ν. 4548/2018 (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 

150 ΤΟΥ Ν. 4548/2018 )  

 

Δεν αποκτήθηκαν «ίδιες μετοχές », κατά την διάρκεια της χρήσης 2021. 

 

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 150 ΤΟΥ Ν. 4548/2018 ) . 
 

Η Εταιρεία είναι αισιόδοξη για την μελλοντική της πορεία, όμως είναι αδύνατον να 

γίνουν ασφαλείς προβλέψεις με την αβεβαιότητα που υπάρχει στην εγχώρια και 

διεθνή αγορά μετά την έξαρση της πανδημίας του ιού COVID-19. 

 

Η Ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών 

επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19, ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 

αντιμετώπισης των επιπτώσεων αυτών, το οποίο ανανεώνεται και επικαιροποιείται 

σύμφωνα με τις νέες συνθήκες και τα νέα δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτό ελήφθησαν και 

λαμβάνονται μέτρα στήριξης κλειστών και ανοικτών επιχειρήσεων, των εργαζομένων 

σε αυτές, ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων, ατομικών επιχειρήσεων 

και του δημόσιου τομέα. 

 

Η οικονομική επίδραση της έξαρσης της πανδημίας COVID-19 στις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες συνολικά δεν μπορεί να εκτιμηθεί με εύλογη βεβαιότητα σε αυτό το 

στάδιο, λόγω του ρυθμού με τον οποίο επεκτείνεται η επιδημία και του υψηλού 

επιπέδου αβεβαιότητας που προκύπτει από την αδυναμία πρόβλεψης της τελικής 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43α/paragraph/3
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43α
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κατάληξης. Τα παραπάνω είναι πέραν του ελέγχου της Εταιρείας, όμως η Διοίκηση 

συνεχώς εκτιμά τη κατάσταση όπως διαμορφώνεται αλλά και τις πιθανές συνέπειες, 

ώστε να διασφαλίσει πως θα γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες με στόχο την 

ελαχιστοποίηση της επίδρασης στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

 

Ο βαθμός στον οποίο η Εταιρεία θα επηρεαστεί από τον COVID-19 στο προσεχές 

έτος θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις μελλοντικές εξελίξεις της πανδημίας, 

καθώς η επιμήκυνση των περιοριστικών μέτρων θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά 

την επιχειρηματική απόδοση της Εταιρείας, μειώνοντας περαιτέρω τα έσοδά της. 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας όμως έχει αποδείξει και στο παρελθόν, ότι έχει καταφέρει 

να ανταπεξέλθει με επιτυχία σε σημαντικές προκλήσεις τα τελευταία έτη, 

κατορθώνοντας μέσα από αυτές να ισχυροποιηθεί περαιτέρω. 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 

ΕΚΘΕΣΗΣ 

 

Κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας, ο κόσμος διέρχεται πρωτοφανούς 

κρίσης προερχόμενης από την πανδημία του COVID-19, η οποία αναμένεται να έχει 

πολλαπλές επιπτώσεις στις εμπορικές συναλλαγές παγκοσμίως. Η αβεβαιότητα 

σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας και, συνεπώς, οι οικονομικές της επιπτώσεις 

παραμένουν εξαιρετικά υψηλές. 

 

Η Εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από τον κορωνοϊό (COVID ‐ 

19 ) και αξιολογεί συνεχώς τις επιπτώσεις του στην απόδοση της Εταιρείας. Η 

Εταιρεία ενημερώνεται διαρκώς και συμμορφώνεται στα μέτρα προστασίας που έχει 

λάβει η κυβέρνηση προκειμένου να διασφαλίσει την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων και των συνεργατών της, καθώς και την συνέχεια της δραστηριότητάς 

της. Διατηρώντας ικανοποιητικά ταμειακά διαθέσιμα, η Διοίκηση αναμένει ότι η 

Εταιρεία θα είναι σε θέση να καλύψει τα χρηματοοικονομικά κόστη και τις ανάγκες 

κεφαλαίου κίνησης και δεν θα επηρεαστεί η αρχή της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας. 

Περαιτέρω, στις 24 Φεβρουαρίου 2022 ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες μεταξύ της Ρωσίας 

και της Ουκρανίας, γεγονός που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα και έχει επιδεινώσει 

ακόμα περισσότερο την αύξηση των τιμών ενέργειας αλλά και το κόστος πρώτων 

υλών που ξεκίνησε τους τελευταίους μήνες του 2021, δημιουργώντας έντονες 

πληθωριστικές πιέσεις αλλά και μεγάλη αβεβαιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 

Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα. 

 

Προβλήματα ρευστότητας δεν αντιμετώπισε η εταιρία. Τα διαθέσιμα της εταιρίας 

ανέρχονται σε 1.270.384,13 ευρώ. 

 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις  συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα, όπως αυτά προβλέπονται από τον Ν. 4308/2014, και εγκρίθηκαν 

από το Διοικητικό Συμβούλιο την 30 Ιουνίου 2022. 
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Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

 

 

Μετά από τα ανωτέρω σας καλούμε όπως  εγκρίνετε τις ετήσιες Οικονομικές 

Καταστάσεις χρήσεως 2021 (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, 

Προσάρτημα επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά 

Λογιστικά πρότυπα και την Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. 2021). 

 

Αθήνα, 16 Μαίου 2022 

 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΗΑΣ 

 

Η παρούσα έκθεση του διοικητικού συμβουλίου που αποτελείται από έντεκα  (11) 

σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορήγησα με 

ημερομηνία  18 Μαΐου 2022. 

 

 

 

 

Αθήνα,   18 Μαΐου 2022 

 

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ Π.ΠΑΠΑΔΑΚΗ 

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 31631 

 

ΣΟΛ Α.Ε. 

Μέλος Δικτύου Crowe Global 

Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 

          


