ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2019 – 31.12.2019
(6Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ)
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 6ης
εταιρικής χρήσης 01/01/2019-31/12/2019 της εταιρίας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω
επεξηγήσεις.
Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της
εταιρίας της χρήσεως 2019 καταρτίστηκε και είναι εναρμονισμένη με τις διατάξεις του Ν.4548/2018
(ΦΕΚ Α΄ 104/13.06.2018). Η Έκθεση πρέπει να μελετηθεί από κοινού με τις Ετήσιες
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, οι οποίες συντάχθηκαν βάσει των Ελληνικών
Λογιστικών Προτύπων και παρέχουν αναλυτική πληροφόρηση για τις ακολουθούμενες βασικές
λογιστικές αρχές όπως αναφέρονται στο προσάρτημα επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της
31 Δεκεμβρίου 2019.
1. Το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης και οι βασικές αξίες
Η εταιρία ιδρύθηκε την 26/1/2014. Σκοπός της εταιρίας, βάσει και της τελευταίας τροποποίησης του
Καταστατικού, σύμφωνα με την από 24/07/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων,
είναι:
(α) Η παροχή/εμπορία ψηφιακών υπηρεσιών, εφαρμογών πληροφορικής και εξειδικευμένου
λογισμικού και υλικού μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ», οι οποίες
αφορούν σε αγροτικές δραστηριότητες σχετικές με επιμόρφωση, εκπαίδευση, οργάνωση και
βελτίωση της παραγωγής και της αγροτικής οικονομίας,
(β) Η εμπορία τεχνολογικών προϊόντων και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που
εξυπηρετούν ή συνδυάζονται με τις υπηρεσίες και το λογισμικό της ψηφιακής πλατφόρμας
«GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ», καθώς και η εμπορική εκμετάλλευση και ανάπτυξη υποδομών
τεχνολογιών της πληροφορίας (IT), που εξυπηρετούν ή συνδυάζονται με τις παραπάνω
υπηρεσίες,
(γ) Η παροχή, προώθηση, εκμετάλλευση, διαφήμιση και πώληση λογισμικού εφαρμογών
τηλεματικής, υπηρεσιών και εμπορευμάτων πληροφορικής σχετικών με την πλατφόρμα και τις
υπηρεσίες της πλατφόρμας «GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» μέσω διαδικτύου.
(δ) Η εμπορική και παραγωγική δραστηριότητα στον τομέα των εντύπων, η έκδοση και
εκμετάλλευση περιοδικών, βιβλίων και παντός είδους εντύπων σχετικών με τις υπηρεσίες της
ψηφιακής πλατφόρμας «GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ».
(ε) Η παροχή επενδυτικών συμβουλών, πληροφορική υποστήριξη, τήρηση λογιστικών βιβλίων
και υποστήριξη ένταξης σε αναπτυξιακά προγράμματα σε αγροτικές (και μη) επιχειρήσεις.
(στ) Η εκπροσώπηση των συμφερόντων των αγροτών, των αγροτικών συνεταιριστικών
οργανώσεων και λοιπών αγροτικών συνεργατικών σχημάτων που συμμετέχουν στο μετοχικό
της κεφάλαιο και η προάσπιση και ενδυνάμωση των εν λόγω συμφερόντων για την ανάπτυξη
ενός ισχυρού αγροτικού και συνεταιριστικού επιχειρείν που θα διασφαλίζει το αγροτικό
εισόδημα.
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(ζ) Η παροχή συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ, σε θέματα οργάνωσης παραγωγής, οι εν γένει
δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης, η
παροχή υπηρεσιών παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης και στρατηγικής
διαχείρισης.
(η) η παροχή υπηρεσιών δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο και διαδικτυακές πύλες, η
παροχή υπηρεσιών διάθεσης χρόνου στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης για παρουσίαση
διαφημίσεων, η διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο, η παροχή υπηρεσιών
πλήρους διαφήμισης και μεταπώλησης διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει
σύμβασης, η παροχή υπηρεσιών διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης η
παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας και η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης
επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων.
(θ) η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά
προγράμματα &
(ι) η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης.
2. Δομή εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρίας
Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 5−9 μέλη με 2ετή θητεία.
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και συνεδριάζει στην
έδρα της εταιρίας ή οποιουδήποτε μετόχου ή με τηλεδιάσκεψη και τηρούνται πρακτικά όπως και στη
Γενική Συνέλευση.
3. Κίνδυνοι
Κίνδυνος από μεταβολές τιμών αγορών
Η εταιρία, λόγω της φύσεως του αντικειμένου των εργασιών της, δεν αντιμετωπίζει σημαντικό κίνδυνο
τιμών διότι το σημαντικότερο μέρος του κόστους προέρχεται από τα ποσοστά προμήθειας που δίνονται,
τα οποία είναι συνάρτηση των εσόδων.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας που αντιμετωπίζει η εταιρία είναι περιορισμένος και οφείλεται στην
«εποχικότητα» των εισπράξεων. Για την αντιμετώπιση αυτού, έχει ανοικτές γραμμές πιστώσεων με
τράπεζες για την περίπτωση προσωρινής (βραχυπρόθεσμης) λήψης χρηματοδότησης. Η εταιρία στο
τέλος της χρήσεως δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις, παρά μόνο υποχρεώσεις από τραπεζικά έξοδα και
προμήθειες. Η υφιστάμενη χρηματοοικονομική διάρθρωση όπως και η απρόσκοπτη εξέλιξη των
δραστηριοτήτων της Εταιρίας δεν προδιαγράφουν ισχυρό και συστηματικό κίνδυνο ρευστότητας.
Επισημαίνεται ότι το κονδύλι των Ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων ανέρχεται στο 30% περίπου
του συνόλου του ενεργητικού.
Πιστωτικός κίνδυνος
Η εταιρία εμφανίζει μεγάλη διασπορά στο πελατολόγιο της με συνέπεια να υπάρχει και διασπορά των
οφειλόμενων υπολοίπων καθώς και του πιστωτικού κινδύνου. Επίσης επειδή οι αμοιβές προς είσπραξη
από τις διενεργούμενες αιτήσεις των παραγωγών (που αποτελούν το μεγαλύτερο τμήμα του κύκλου
εργασιών της εταιρίας) είναι χαμηλές και πολλές εξ’ αυτών εξοφλούνται μετρητοίς για το λόγο αυτόν ο
πιστωτικός κίνδυνος είναι ακόμη περισσότερο μειωμένος. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται
όλες οι νομικές ενέργειες για την είσπραξή τους και όπου απαιτείται διενεργούνται προβλέψεις για
λόγω απομείωσης τους. Η διοίκηση παρακολουθεί στενά το θέμα της είσπραξης των απαιτήσεων και
θεωρεί ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από
κάποια εξασφάλιση ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως.
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Κίνδυνος επιτοκίου
Τα λειτουργικά έσοδα της εταιρίας δεν επηρεάζονται σημαντικά από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων. Η
έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων για τις δανειακές υποχρεώσεις είναι περιορισμένη λόγω της
βραχυπρόθεσμης διάρκειας αυτών.
4. Περιβαλλοντικά θέματα
Η Εταιρία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής 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 αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Ακολουθώντας τις
ανωτέρω αρχές, η Εταιρία ασκεί τις δραστηριότητές της με τρόπο που εξασφαλίζει αφενός μεν την
προστασία του περιβάλλοντος αφετέρου δε την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων της.
5. Εργασιακά θέματα
Η Εταιρία στη χρήση 2019 απασχολούσε κατά μέσο όρο 44 άτομα, με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Η
μείωση του αριθμού του προσωπικού σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, οφείλεται σε διακοπή
λειτουργίας σημαντικού αριθμού υποκαταστημάτων. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι σχέσεις της Εταιρίας
με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα, καθώς μία εκ των
βασικών προτεραιοτήτων της Εταιρίας είναι η διατήρηση και η ενίσχυση του κλίματος εργασιακής
ειρήνης και η διαρκής βελτίωση και αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας, ώστε να επιτυγχάνεται η
μεγίστη δυνατή αξιοποίηση σε παραγωγικό επίπεδο του ανθρωπίνου δυναμικού. Η Εταιρία μεριμνά 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 νομοθεσίας.
6. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας
Το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων από πωλήσεις κατά τη χρήση 2019 ανήλθε σε ποσό €
24.587.994,04 έναντι ποσού € 25.615.627,94 την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά
4,01%.
Τα συνολικά έξοδα της χρήσεως ανήλθαν σε ποσό € 25.149.400,39 έναντι ποσού € 25.765.781,69
την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,39%.
Κατά τη χρήση 2019 η εταιρία παρουσίασε από τις κάθε είδους δραστηριότητες της, μικτό κέρδος €
1.648.210,94 έναντι μικτού κέρδους € 1.792.274,99 την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση
8,04%.
Οι ζημίες ανήλθαν σε ποσό € 208.907,33 έναντι κερδών ποσού € 734.817,43 την προηγούμενη
χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 128,43%. Οι ζημίες μετά φόρων και διαφορών φορολογικού
ελέγχου ανήλθαν σε ποσό € 289.890,43 έναντι κερδών ποσού € 509.645,52 την προηγούμενη χρήση,
παρουσιάζοντας μείωση κατά 156,88%.
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε ποσό € 211.555,90 τα έξοδα διάθεσης ανήλθαν σε
ποσό € 1.338.673,05 και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε ποσό € 218.318,63.
Σε προσωπικό απασχολήθηκαν κατά μέσο όρο 44 άτομα.
Οι επενδύσεις της χρήσης σε ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε € 35.263,27 και
αφορούσαν αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού κατά ποσό ευρώ 8.370,00, αγορά μεταφορικών μέσων
κατά ποσό ευρώ 14.750,01 & κατά ποσό ευρώ 12.143,26 αγορά επίπλων και λοιπού εξοπλισμού.
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6. Οικονομική θέση της εταιρίας
Παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, η οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά την έκτη
εταιρική χρήση που έκλεισε την 31/12/2019 (περίοδος 01/01/2019-31/12/2019) κρίνεται ιδιαιτέρως
ικανοποιητική.
Η Καθαρή Θέση κατά την 31/12/2019 ανέρχεται σε ποσό € 4.346.865,68, έναντι € 4.786.756,11 την
προηγούμενη χρήση.
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρίας για τη χρήση 2019 & 2018 έχουν ως εξής:
1. Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης
Σχέση
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο Ενεργητικού

31/12/2019

31/12/2018

8.535.271,96
8.641.070,34

9.377.225,94
9.468.485,84

98,78%

99,04%

Ποσοστό

Ο ανωτέρω δείκτης δείχνει την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε Κυκλοφορούν
Ενεργητικό.
Σχέση
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο Ενεργητικού

31/12/2019

31/12/2018

105.798,38
8.641.070,34

91.259,90
9.468.485,84

1,22%

0,96%

Ποσοστό

Ο ανωτέρω δείκτης δείχνει την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε μη Κυκλοφορούν
Ενεργητικό.
Σχέση
Καθαρή Θέση
Σύνολο Υποχρεώσεων

31/12/2019

31/12/2018

4.346.865,68
4.216.646,29

4.786.756,11
4.604.171,36

103,09%

103,97%

31/12/2019

31/12/2018

4.216.646,29
8.641.070,34

4.604.171,36
9.468.485,84

48,80%

48,63%

Ποσοστό
Ο ανωτέρω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας.
Σχέση
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων
Ποσοστό
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Ο ανωτέρω δείκτης δείχνει τη δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.
Σχέση
Καθαρή Θέση
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων
Ποσοστό

31/12/2019

31/12/2018

4.346.865,68
8.641.070,34

4.786.756,11
9.468.485,84

50,30%

50,55%

31/12/2019

31/12/2018

4.346.865,68
65.794,99

4.786.756,11
51.767,17

6606,68%

9246,70%

Ο ανωτέρω δείκτης δείχνει τη δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.

Σχέση
Καθαρή Θέση
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Ποσοστό

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από
την Καθαρή θέση.
Σχέση
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Ποσοστό

31/12/2019

31/12/2018

8.535.271,96
4.192.280,01

9.377.225,94
4.583.347,89

203,59%

204,59%

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις της με στοιχεία του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού.
Σχέση
Κεφάλαιο Κινήσεως
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ποσοστό

31/12/2019

31/12/2018

4.342.991,95
8.535.271,96

4.793.878,05
9.377.225,94

50,88%

51,12%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων ΚεφαλαίωνΚαθαρή θέση & Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων).
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2. Αριθμοδείκτες Αποδόσεως και Αποδοτικότητας
Σχέση
Μικτό αποτέλεσμα
Κύκλος εργασιών
Ποσοστό

31/12/2019

31/12/2018

1.648.210,94
24.587.994,04

1.792.274,99
25.615.627,94

6,70%

7,00%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των
πωλήσεων της εταιρείας.
Σχέση
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Κύκλος εργασιών
Ποσοστό

31/12/2019

31/12/2018

8.170,53
24.587.994,04

1.087.376,61
25.615.627,94

0,03%

4,24%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των
τόκων και φόρων
Σχέση
Αποτέλεσμα προ φόρων
Σύνολο Εσόδων
Ποσοστό

31/12/2019

31/12/2018

-208.907,33
24.940.493,06

734.817,43
26.500.599,12

-0,84%

2,77%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα
συνολικά της έσοδα.
Σχέση
Αποτέλεσμα προ φόρων
Καθαρή Θέση
Ποσοστό

31/12/2019

31/12/2018

-208.907,33
4.346.865,68

734.817,43
4.786.756,11

-4,81%

15,35%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των Ιδίων ΚεφαλαίωνΚαθαρή θέση της εταιρείας.
Ανάλυση και πληροφορίες των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της εταιρίας αναφέρονται
λεπτομερώς στο προσάρτημα καθώς και στον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης.
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Η πραγματική εικόνα της οικονομικής θέσης της εταιρίας είναι σαφώς καλύτερη από αυτή που
εμφανίζεται στον Ισολογισμό με δεδομένη τη φήμη και πελατεία που έχει αποκτήσει και τη συνεχή
βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων.
Προβλήματα ρευστότητας δεν προβλέπεται να αντιμετωπίσει η εταιρία.
7. Προβλεπόμενη πορεία
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.), αποτελεί μια
πρωτόγνωρη δοκιμασία, που αναμένεται μετά βεβαιότητας πλέον να έχει δυσμενείς συνέπειες τόσο στη
διεθνή όσο και στην εγχώρια οικονομία και αγορά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ η προοπτική
για την παγκόσμια ανάπτυξη είναι αρνητική, με ύφεση ίση ή και μεγαλύτερη από αυτή στη διάρκεια της
παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η αναπτυξιακή δυναμική που εμφάνισε 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.
Ήδη από τις αρχές Μαρτίου ο ΟΟΣΑ προχώρησε σε αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεων για
την παγκόσμια ανάπτυξη, ενώ το Eurogroup ενέκρινε μια δέσμη δράσεων πολιτικής για την
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας στην οικονομική δραστηριότητα και παρέχει,
επί του παρόντος, πλήρη δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση των
κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία. Ειδικότερα, για την Ελλάδα ο στόχος
πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% δεν θα ισχύσει για το 2020, ενώ θα αυξηθούν οι δαπάνες για τον
περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας και τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας.
Κατά τη χρονική στιγμή σύνταξης της παρούσας Εκθέσεως δεν μπορούν να εξαχθούν με βεβαιότητα
ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση του κορωνοϊού στη
δραστηριότητα, τα οικονομικά αποτελέσματα και τα μεγέθη της εταιρίας, καθόσον δεν μπορεί να
προσδιορισθεί επακριβώς η χρονική διάρκεια και η ένταση της υγειονομικής κρίσης.
Ωστόσο, με βάση τα μέχρι σήμερα υφιστάμενα στοιχεία, η Διοίκηση της εταιρίας εκτιμά ότι ο κύκλος
εργασιών αναμένεται, συνεπεία της πανδημίας, να παρουσιάσει μια μείωση σε σχέση με την
προηγούμενη χρήση. Ήδη κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως παρατηρείται μια μείωση
του κύκλου εργασιών σε ποσοστό 8,11% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο της κλειόμενης χρήσεως
2019.
Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση της εταιρίας, 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.
Ειδικότερα, ενεργώντας με πρωταρχικό γνώμονα την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων της
εταιρίας, αλλά και την διασφάλιση της παραγωγικής λειτουργίας, προέβη στην εξ αποστάσεως
εργασία για το 90% περίπου του προσωπικού. Από την 01/06/2020 γύρισε στην εργασία του το σύνολο
του προσωπικού.
Περαιτέρω, έχει μεριμνήσει για την προσήκουσα και έγκυρη ενημέρωση του συνόλου του προσωπικού
αναφορικά με την σχολαστική τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής και των συστάσεων και οδηγιών
του ΕΟΔΥ.
Η κύρια προτεραιότητα της εταιρίας είναι να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές προκλήσεις
και στην νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται μετά από την πανδημία, διακρινόμενος για την
υψηλή ποιότητα των παραγομένων προϊόντων του, με γνώμονα πάντοτε την προστασία του εργατικού
δυναμικού και της κοινωνίας στο σύνολο της.
Τέλος, η Οικονομική Διεύθυνση μεριμνά για τη διασφάλιση της ρευστότητας και την εξεύρεση των
κατάλληλων χρηματοοικονομικών εργαλείων για την διατήρηση των θέσεων εργασίας, την έγκαιρη και
προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεών της και την αντιμετώπιση της δυσμενούς οικονομικής
συγκυρίας, αξιολογώντας όλες τις διαθέσιμες χρηματοοικονομικές επιλογές για τη διασφάλιση της
αναγκαίας ρευστότητας και παρακολουθεί τα μέτρα στήριξης που έχει θεσπίσει η ελληνική πολιτεία για
την διευκόλυνση των επιχειρήσεων, των οποίων ενδεχομένως να κάνει χρήση προκειμένου να
αντιμετωπίσει προσηκόντως τις δυσμενείς συνέπειες της υγειονομικής κρίσης.
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8. Ερευνητική δραστηριότητα
Στον τομέα της έρευνας δεν επιδόθηκε η εταιρία λόγω της εμπορικής της δραστηριότητας.
9. Κατεχόμενα χρεόγραφα
Η εταιρία κατέχει: α) 32 μερίδια αξίας € 500,00 ανά μερίδιο συνολικής αξίας κτήσεως €
16.000,00 στην «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και β) 4 μερίδια αξίας € 500,00 ανά μερίδιο συνολικής
αξίας κτήσεως € 2.000,00 στην «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
10. Διαθέσιμο συνάλλαγμα
Η εταιρία δεν διέθετε συνάλλαγμα την 31.12.2019.
11. Ακίνητα της εταιρίας
Η εταιρία δεν διέθετε ακίνητα την 31.12.2019.
12. Υποκαταστήματα εταιρίας
Τα υποκαταστήματα της εταιρίας αναλύονται ως εξής:
Α/Α
1

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΛΕΣΒΟΣ

2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

3
4
5

ΛΕΣΒΟΣ
ΑΡΤΑ
ΛΕΣΒΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 0 ΤΚ: 81107
ΚΑΛΛΟΝΗ
26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 38-40 ΤΚ: 54627
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΛΚΑΙΟΥ 21 ΤΚ: 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ 72 ΤΚ: 47132 ΑΡΤΑ
ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 0 ΤΚ: 81200 ΠΛΩΜΑΡΙ

ΕΝΑΡΞΗ
1/1/2016
1/1/2016
1/11/2016
14/12/2016
14/12/2016

13. Σημαντικές ζημιές της εταιρίας
Κατά το διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί καμία ζημιά, ούτε έχει
προκύψει πιθανότητα για τυχόν τέτοιες ζημιές.
14. Άλλα σημαντικά γεγονότα
Δεν υφίστανται δανειακές υποχρεώσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, παρά μόνο μικρού
ύψους οφειλή, που αφορά τραπεζικά έξοδα και προμήθειες.
Τα διαθέσιμα της εταιρίας την 31.12.1019 ανέρχονται σε ποσό ευρώ 2.581.690,08 ενώ οι
υποχρεώσεις της σε ποσό ευρώ 4.216.646,29.
Προβλήματα ρευστότητας δεν αντιμετώπισε η εταιρία.
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Από της ημερομηνίας κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων (31.12.19) και πέραν των
επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19 δεν συνέβησαν γεγονότα που να επιδρούν σημαντικά στην
οικονομική κατάσταση της εταιρίας.
15. Διανομή αποτελεσμάτων
Η χρήση 2019, λόγω λήψης προβλέψεων για απομείωση απαιτήσεων συνολικού ποσού ευρώ
440.000,00, έκλεισε με ζημίες προ φόρων συνολικού ποσού ευρώ (208.907,33), στις οποίες
συναθροίζονται και οι διαφορές φορολογικού ελέγχου που προέκυψαν για τις χρήσεις 2014 – 2016
ποσού ευρώ (80.983,10) και προκύπτουν συνολικές ζημίες χρήσεως μετά φόρων ποσού ευρώ
(289.890,43). Οι ζημίες της χρήσεως συνολικού ποσού ευρώ (289.890,43) μεταφέρονται στα
αποτελέσματα εις νέο (κέρδη) προηγούμενων χρήσεων, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί μετά την
διανομή κερδών, ποσού ευρώ 3.264.658,24 και προκύπτει ως αποτελέσματα εις νέο (κέρδη) την
31.12.2019 το ποσό ευρώ 2.974.767,81.
Μαρούσι, 30 Ιουνίου 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αποτελείται από εννέα (9)
σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, που χορήγησα
με ημερομηνία 03/08/2020.
Αθήνα, 3 Αυγούστου 2020

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓ.ΚΟΤΣΙΚΑΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 29481

ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125
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