GREEN IMPORT ΕΠΕ
Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ
Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014
31ης Δεκεμβρίου 2020 - Εταιρική χρήση (01/01/2020 - 31/12/2020)
Αριθμός ΓΕΜΗ : 005116801000
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Επενδύσεις σε ακίνητα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά ενσώματα στοιχεία
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Δαπάνες ανάπτυξης
Υπεραξία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό
κατασκευή
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
Χρεωστικοί τίτλοι
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και
κοινοπραξίες
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι
Λοιπά
Σύνολο
Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Προκαταβολές για αποθέματα
Λοιπά αποθέματα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών
Ίδιοι τίτλοι
Σύνολο

2020

2019

10,685.65
37,907.59
4,361.86
1,441,800.25
0.00
63,058.57
1,557,813.92
0.00
0.00
0.00
18,152.95

10,685.65
43,291.59
6,522.28
1,228,178.02
0.00
80,130.53
1,368,808.07
0.00
0.00
0.00
3,215.55

18,152.95

3,215.55

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
1,575,966.87

0.00
0.00
0.00
0.00
1,372,023.62

0.00
305,585.10
0.00
0.00
0.00
0.00
305,585.10

0.00
252,846.07
0.00
0.00
0.00
0.00
252,846.07

952,645.19
0.00
3,541,686.67
0.00
0.00
2,100,063.81
6,594,395.67
6,899,980.77
8,475,947.64
8,475,947.64

882,715.58
0.00
2,815,520.77
0.00
0.00
3,827,456.71
7,525,693.06
7,778,539.13
9,150,562.75
9,150,562.75

207,000.00
0.00
0.00
0.00
207,000.00

207,000.00
0.00
0.00
0.00
207,000.00

Διαφορές εύλογης αξίας
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών
ροών
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Συναλλαγματικές διαφορές
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74,266.15
0.00
6,042,368.40
6,116,634.55
0.00
6,323,634.55

74,266.15
0.00
7,764,303.19
7,838,569.34
0.00
8,045,569.34

0.00
88,456.04
88,456.04

0.00
20,576.11
20,576.11

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολο

563,680.92
467,107.93
995,359.39
32,781.76
0.00
4,927.05
0.00
2,063,857.05

231,613.69
554,649.24
160,063.02
29,918.53
108,172.82
0.00
0.00
1,084,417.30

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και
υποχρεώσεων

2,063,857.05

1,084,417.30

8,475,947.64

9,150,562.75

0.00

0.00

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
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ΓΕΜΗ: 5116801000
Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)1
1. Η εταιρεία θα λειτουργήσει στο μέλλον ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
2. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και
κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου
4308/2014.
3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη
συμφωνία με το νόμο 4308/2014.
Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 του άρθρου 29)
Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.
1. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον
αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης)
είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή
απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
2. Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και
ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου
χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4%,
που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
3. Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και
μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι
μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω
συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική
ζωή τους
α/α Περιγραφή Συντελεστής απόσβεσης
1. Κτίρια 4%
2. Μηχανολογικός εξοπλισμός 10%
3. Μεταφορικά μέσα 12% ή 16%
4 .Εξοπλισμός Η/Υ 20%
5. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.
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6. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί
συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώνται στο κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης
όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Μερίσματα
από τις εν λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα, κατά το
χρόνο που εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα αυτών.
7. Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων
περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος
διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
8. Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και
υλικά, βιολογικά αποθέματα) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας
κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων
προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου. Οι ζημία που προκύπτει
από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όταν
αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης
και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε
περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένων ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά
εμφανίζονται στο κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων» (καθαρό ποσό)
στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.
9. Oι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία,
αναγνωρίζονται και επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά
ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
10. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.
11. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται
μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά.
12. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται
αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που
καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι
κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή
εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές
επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα,
στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της
λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που
αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που
εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει
βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα
μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα
επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.
13. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό
των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των
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προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία
προκύπτουν.
14. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση
αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της
φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο
εισοδήματος και προσαυξήσεις.
15. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον
αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά
τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα οικονομικά
οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται
σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών
αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα
πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν
δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα
από παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης.
Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Tα μερίσματα
ή το εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων,
αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει
τη διανομή τους. Tα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών
συμβατικών όρων.
16. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του
δουλευμένου.
17. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο
νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο
τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την
ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά
στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως,
μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Oι συναλλαγματικές
διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη
μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την
αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.
18. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.
Γ. Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία.
Η εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της κλειόμενης
οικονομικής χρήσεως 2020 έχει ως ακολούθως:
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Κύκλος εργασιών :
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της κλειόμενης οικονομικής χρήσεως 2020
ανήλθε σε € 10.653.770,69 έναντι € 8.633.480,53 της προηγούμενης χρήσεως 2019,
παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση της τάξεως του 23,40 % .Καθαρά κέρδη προ φόρων: Τα
καθαρά αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της κλειόμενης οικονομικής
χρήσεως 2020 ανήλθαν σε κέρδη € 3.110.603,04 έναντι κερδών € 2.298.358,21 της
προηγούμενης χρήσεως 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 35,34% .
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές είναι θετικές και ανέρχονται στο ποσό των € 2.100.063,81. Στα
ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται κέρδη ποσού € 6.323.634,55.Η εταιρεία δεν
έχει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς και γενικά δεν
αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας. Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της
εταιρείας ανέρχεται σε € 2.063.857,05 έναντι βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων ποσού €
6.899.980,77.
Η εταιρεία διατηρεί υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, που υπερβαίνουν κατά πολύ το σύνολο της
έκθεσης της σε δανεισμό, ενώ παράλληλα χαίρει υψηλής αξιοπιστίας τόσο έναντι των
τραπεζών, όσο και έναντι των προμηθευτών της λόγω της μακρόχρονης συνεργασίας τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-2020
Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη
χρήσεως)
Πλέον :Υπόλοιπο αποτελεσμάτων
προηγούμενων χρήσεων
Υπόλοιπο Κερδών

3.110.603,04
7.764.303,19
10.874.906,23

Μείον:1.Φόρος εισοδήματος
Κέρδη προς Διάθεση:

632.537,83
10.242.368,40

Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής
Μερίσματα πληρωτέα
Υπόλοιπο κερδών εις νέο

4.200.000,00
6.042.368,40

Επενδύσεις σε πάγια και άυλα περιουσιακά στοιχεία.
Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά την κλειόµενη οικονομική χρήσηκαι
επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις :
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1.Ανέγερση κτιρίου σε οικόπεδου τρίτου με μίσθωση 10 ετών στην ΛΕΥΚΑΔΑ.
ΝΕΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΥΟ ΠΙΣΙΝΕΣ» το οποίο έργο βρίσκεται στη θέση
΄΄ΠΑΤΗΛΑ΄΄ Τ.Κ.ΕυγήρουΔ.Ε. Απολλώνιων–Σύβοτα, στο Δήμο Λευκάδας του Νομού Λευκάδας
και ίδρυση υποκαταστήματος με κωδικό δραστηριότητας: Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα
τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.
Εγκρίθηκε με Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ Ε.Π.Ε. Νο: 01/2020 Ημερομηνία 02/01/2020
Πλην του ανωτέρου εταιρικού γεγονότος δεν υφίστανται άλλα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν
χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόμενης οικονομικής χρήσεως.

Ακίνητα που έχει στην κατοχή της η εταιρεία.
1.ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ –Αρτάκης 143 (έδρα της εταιρείας )γραφεία -αποθήκες -ιδιόκτητο.
2.ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Όθωνος 133(υποκατάστημα της εταιρείας)-γραφεία -αποθήκεςιδιόκτητο.
Η εταιρεία σχεδιάζει τη δημιουργία νέων ιδιόκτητων γραφείων και αποθηκών με σκοπό την
βελτιστοποίηση της οργάνωσης και την καλύτερη διαχείριση της αποθήκης στην αποθήκευση
και διανομής των προϊόντων της.
Υποκαταστήματα της Εταιρείας :
Η Εταιρεία διατηρεί δύο υποκαταστήματα.
1.Οθωνος 133-ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (συμπληρώματα διατροφής, φυσικά & παραφαρμακευτικά
προϊόντα)
2.Λευκαδα – Σύβοτα (Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα, τουριστικές επιπλωμένες
κατοικίες)
Προοπτικές για την επόµενη χρήση 2021
Η Εταιρεία αφού επένδυσε σηµαντικά ποσά κατά την κλειόµενη χρήση στην προώθηση των
προϊόντων της και των επενδύσεων, διατήρησε και αύξησε την κερδοφορία της και αναµένει
για τη χρήση 2021 να αυξήσει περεταίρω το µερίδιό της στην αγορά των ελληνικών
φαρμακείων καθώς και τις πωλήσεις της στους υφιστάμενους πελάτες μέσω οργανωμένου
σχεδίου marketing.
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Σχεδιάζει την περαιτέρω ανάπτυξη της στην αγορά της Κύπρου, στην οποία λειτουργεί δια
μέσου αντιπροσώπου-διανομέα, παρέχοντας στον τοπικό αντιπρόσωπο-διανομέα την
κατάλληλη τεχνογνωσία, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του μεριδίου της στην αγορά των
Κυπριακών φαρμακείων

Δ. Περιβαλλοντικά ζητήματα :
Η Εταιρεία, έχοντας την ανάλογη περιβαλλοντική ευαισθησίακαι επίγνωση της ανάγκης
συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, τηρεί τις περιβαλλοντολογικές
υποχρεώσεις της, έτσι ώστε να επιτυγχάνει μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία
με την προστασία του περιβάλλοντος.
• Η Εταιρεία λόγω του αντικειμένου της δεν δημιουργεί ιδιαίτερα απορρίμματα, τα οποία
επιβαρύνουν το περιβάλλον.
• Συνεισφέροντας στην διαδικασία ανακύκλωσης αποδίδει ετήσια εισφορά ανακύκλωσης
στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ –ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε για την οργάνωση
συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης των υλικών συσκευασίας .
• Επίσης στις 15/12/2020συντάχτηκε πρωτόκολλο καταστροφής εμπορευμάτων ποσού
€
103.199,03,λόγω λήξης των σκευασμάτων. Τα προς καταστροφή εμπορεύματα τα
διαχειρίστηκε η εταιρεία ανακύκλωσης ΝΕΑ ΓΗ, η οποία χρησιμοποιεί μεγάλο μέρος των
σκευασμάτων για κομποστοποίηση,λόγω ότι πρόκειται για προϊόντα με ωφέλιμα
ιχνοστοιχεία για αγροτικές καλλιέργειες.
Ε.Μέσος όρος προσωπικού και εργασιακά ζητήματα :
Το προσωπικό της εταιρείας κατά την περίοδο 2021 ανήλθε σε 35 άτομα.
Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι η εταιρεία συνεργάζεται με, ανά γεωγραφική περιοχή,
αποκλειστικούς διανομείς των προϊόντων της. Συγκεκριμένα οι αποκλειστικοί διανομείς των
προϊόντων της εταιρείας δραστηριοποιούνται σε περιοχές ευθύνης διανομής ως εξής:
• Διανομέας Βόρειας Ελλάδας:Μακεδονία (πλην Δυτικής), Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες.
• Διανομέας Βορειοδυτικής Ελλάδας: Ήπειρος , Δυτική Μακεδονία, Ιόνια νησιά , Δυτική
Πελοπόννησος.
• Διανομέας Κρήτης
• Διανομέας Δωδεκανήσων
Με την κατανομή αυτή, αυτόματα απασχολούνται πολλά περισσότερα άτομα για την
προώθηση των προϊόντων της εταιρείας και ταυτόχρονα η εταιρεία έχει άμεση κατά τόπους
παρουσία.
Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη/ επιλογή, στις αποδοχές, στην
εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε λοιπές εργασιακές δραστηριότητες.
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Ζ. Μερισματική πολιτική και λοιπά διανεμόμενα κέρδη
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων της Εταιρείας, με αριθμό 03/2020 της 30.10.2020,
ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 4.200.000,00 ήτοι (ποσό σε ευρώ) , από τα
κέρδη προηγουμένων χρήσεων προς τους διαχειριστές.
Η. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
Οι κυριότεροι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι τους οποίους η Εταιρεία καλείται να αντιμετωπίσει
είναι ο κίνδυνος μεταβολής τιμών, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος
ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχείρισης των σχετικών κινδύνων της Εταιρείας έχουν ως στόχο την
ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στη
χρηματοοικονομική θέση και απόδοσή της. Οι κυριότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει και θα
αντιμετωπίσει την τρέχουσα χρήση 2021 η Εταιρεία σχετίζονται με:
α) Κίνδυνος της αγοράς. Η πανδημία covid 19 εκτός από τις δυσκολίες λειτουργίας στις
εταιρικές διαδικασίες της καθημερινότητας δεν επηρέασε καθόλου χρηματοοικονομικά την
εταιρεία. Αντίθετα, λόγω της φύσης του αντικειμένου της εταιρείας, τα οικονομικά
αποτελέσματα είναι παραπάνω από θετικά. Στο σημείο αυτό συνετέλεσε η σωστή οργάνωση,
ο προγραμματισμός και η αυτοματοποίηση των εταιρικών διαδικασιών αλλά ταυτόχρονα και η
ευελιξία ώστε να αναπροσαρμόζονται άμεσα στις δημιουργούμενες συνθήκες.
β) Συναλλαγματικός κίνδυνος. Η Εταιρεία αντιμετωπίζει μικρούς συναλλαγματικούς κινδύνους,
μεγάλο μέρος των συναλλαγών της διενεργείται σε λίρες Αγγλίας (£) ταυτόχρονα όμως η Χώρα
μας ανήκει στην Ευρωζώνη και χρησιμοποιούμε το € για τις συναλλαγέςμας.
Ο βασικός προμηθευτής της Εταιρείας, η εταιρεία LAMBERTS, βρίσκεται στην Αγγλίακαι οι
αγορές των αποθεμάτων της Εταιρείας γίνονται σε λίρες Αγγλίας.
Με βάση την αξιολόγηση που έγινε, η Διοίκησης της Εταιρείας
εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της βιωσιμότητας της Εταιρείας
και την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών της στο παρών επιχειρηματικό και οικονομικό
περιβάλλον.
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα
αποτελέσματα της χρήσεως 2020.
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