
 

 

 

  

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΠΑ ΑΕ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 
 



Προς τους μετόχους μας 
 

Σελί δα 1 

 

Προς τους μετο χους μας 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

Το 2020 γία την εταίρί α ΕΞΠΑ Α.Ε. αποτε λεσε ε τος σταθεροποί ησης της συνεχου ς 

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

οφεί λεταί κυρί ως στην αυ ξηση του ο γκου πωλη σεων καθω ς καί στην ανα πτυξη των 

πωλη σεων προί ο ντων καί υπηρεσίω ν υψηλη ς προστίθε μενης αξί ας. Παρα  τη συνεχίζο μενη 

αβεβαίο τητα μακροοίκονομίκα , τον ε ντονο τοπίκο  καί δίεθνη  ανταγωνίσμο  που οδη γησε 

στη μεί ωση των τίμω ν των κουφωμα των, η εταίρί α εκμεταλλευ τηκε την αυξημε νη ζη τηση 

καί ε δείξε τίς πρω τες ενδεί ξείς των μελλοντίκω ν προοπτίκω ν της.  Επίπλε ον, η εταίρί α 

συνε χίσε να αναλαμβα νεί πρωτοβουλί ες γία τη βελτί ωση της ανταγωνίστίκο τητας καί τη 

μεί ωση του κο στους παραγωγη ς. Οί πρωτοβουλί ες αυτε ς εστία ζονταί στην αυ ξηση της 

αποδοτίκο τητας των εργαζομε νων, καί στη μεί ωση του κο στους των πρω των υλω ν που 

χρησίμοποίου νταί γία την παραγωγη  των προί ο ντων της εταίρί ας, εκμεταλλευο μενη την 

βελτίωμε νη της ρευστο τητα καί δίαπραγματευτίκη  δυ ναμη. 

ΣΤΟΧΟΙ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

Το 2020, παρα  την «ε ξοδο» απο  το μνημο νίο, παρε μείνε η οίκονομίκη  αβεβαίο τητα καί 

επομε νως παρετα θη η αστα θεία στο μακροοίκονομίκο  καί χρηματοπίστωτίκο  περίβα λλον 

στην Ελλα δα. Η κατα σταση σταθεροποίη θηκε κατα  τη δία ρκεία των τελευταί ων μηνω ν 

του 2020, με τα πρω τα ίσχνα  ί χνη ανα πτυξης.  Η ΕΞΠΑ Α.Ε. παραμε νεί αίσίο δοξη γία το 

2020, είδίκα  μετα  τίς εκλογε ς καί την ανακοίνωθεί σα προ θεση της νε ας κυβε ρνησης να 

δω σεί ω θηση στην επίχείρηματίκο τητα, με μεί ωση των φο ρων στίς επίχείρη σείς καί 

μεί ωση του κο στους εργοδοτίκω ν είσφορω ν. Παρα λληλα, η αυξανο μενη ζη τηση εξοχίκη ς 

κατοίκί ας, κυρί ως στίς Κυκλα δες, δημίουργεί  ε να νε ο περίβα λλον που μπορεί  με τίς 

κατα λληλες ενε ργείες να οδηγη σεί σε περαίτε ρω βελτί ωση των αποτελεσμα των της 

Εταίρεί ας.  Η Δίοί κηση εκτίμα  δίαρκω ς την κατα σταση προκείμε νου να εκμεταλλευτεί  τίς 

νε ες συνθη κες που δίαμορφω νονταί καί να δίασφαλί σεί ο τί λαμβα νονταί ε γκαίρα ο λα τα 

αναγκαί α καί δυνατα  με τρα καί ενε ργείες γία τη βελτί ωση αυτη .  Οί πρωτοβουλί ες που ε χεί 

αναλα βεί τα τελευταί α χρο νία ε χουν επίκεντρωθεί  κυρί ως καί στην αυ ξηση της 

παραγωγίκο τητας καί στην μεί ωση του κο στους παραγωγη ς. Με τη σταθεροποί ηση των 

αποτελεσμα των της περασμε νης χρη σης, αλλα  καί την αίσίο δοξη προοπτίκη  γία το 2020, η 

εταίρεί α προσανατολί ζεταί σε επενδυ σείς, με στο χο την περαίτε ρω βελτί ωση της 

ανταγωνίστίκο τητας, με σω της αυτοματοποί ησης καί της παροχη ς νε ων προίο ντων στην 

αγορα . 
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η Εταίρίκη  Υπευθυνο τητα αναγνωρί ζεταί απο  την ΕΞΠΑ Α.Ε.  ως αναγκαίο τητα, καθω ς 

εί ναί σημαντίκη  στην πορεί α προς τη Βίω σίμη Ανα πτυξη. H προση λωση μας στίς αρχε ς της 

Εταίρίκη ς Υπευθυνο τητας καί Βίω σίμης Ανα πτυξης, αποτυπω νεταί το σο στη 

μακροπρο θεσμη εταίρίκη  στρατηγίκη  ο σο καί στίς καθημερίνε ς μας δραστηρίο τητες. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  

Ο στο χος γία την ενί σχυση της οίκονομίκη ς θε σης καί την περαίτε ρω ανα πτυξη της ΕΞΠΑ 

Α.Ε. οδηγεί  τίς αποφα σείς καί τίς στρατηγίκε ς επίλογε ς της Εταίρεί ας. Οί αρχε ς γία 

υπευ θυνη λείτουργί α, σεβασμο  στίς ανα γκες των συμμε τοχω ν της καί το περίβα λλον, 

καθω ς καί γία δίαφα νεία σε κα θε πτυχη  της δραστηρίοποί ηση ς της, αποτελου ν το πλαί σίο 

υπο  το οποί ο λαμβα νεταί οποίαδη ποτε απο φαση αφορα  στο με λλον της ΕΞΠΑ Α.Ε..  

Γία την ΕΞΠΑ Α.Ε. η προα σπίση των συμφερο ντων ο λων των συμμε τοχω ν της αποτελεί  

δε σμευση καί επίτυγχα νεταί με σω της επίλογη ς των κατα λληλων πρακτίκω ν εταίρίκη ς 

δίακυβε ρνησης. Με σω των αποφα σεων που λαμβα νεί το σο σε στρατηγίκο  επί πεδο, ο σο 

καί σε λείτουργίκο , η ΕΞΠΑ Α.Ε., επίδίω κεί να προα γεί την αντί ληψη της επίχείρηματίκη ς 

ηθίκη ς, να δίασφαλί ζεί τη δίαφανη  λείτουργί α της καί να εναρμονί ζεί τη δίοί κηση της 

Εταίρεί ας με τα συμφε ροντα των συμμε τοχω ν της. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ  

Η ΕΞΠΑ Α.Ε.  δραστηρίοποίεί ταί δυναμίκα  στην εγχω ρία καί δίεθνη  αγορα . Στο χος της 

Εταίρεί ας εί ναί η παραγωγη  υψηλη ς ποίο τητας προί ο ντων, τα οποί α εί ναί αξίο πίστα, 

ίκανοποίου ν τίς ίδίαί τερες απαίτη σείς καί προσδοκί ες των πελατω ν καί ανταποκρί νονταί 

στίς ανα γκες καί προκλη σείς της συ γχρονης τεχνολογί ας καί ολοκληρωμε νων υπηρεσίω ν. 

Η Εταίρεί α, γία την επί τευξη των στο χων της καί την επε κταση  της σε νε ες αγορε ς, 

επενδυ εί συνεχω ς στην ανα πτυξη νε ων προί ο ντων καί υπηρεσίω 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 1.835.311,06€ και τα αποτελέσματα προ 

φόρων 94.670,34€. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης 70.381,38€, και η φορολογική της 

υποχρέωση ανήλθε σε 24.288,96€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2020 

διαμορφώθηκε σε 0,00€ και το αποτέλεσμα εις νέο της χρήσης σε 70.381,38€.  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 2020.  

 

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 2020 η οντότητα ΕΝΩΣΗ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ 

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

στοιχεία:  

 

 Καθαρές πωλήσεις : Ανήλθαν στο 2020 σε 1.835.311,06€, έναντι 2.334.919,50€ στο 

2019, ήτοι παρουσίασαν εντός του 2020 μία μείωση λόγω της οικονομικής ύφεσης και 

του ανταγωνισμού που υφίσταται ο χώρος στον οποίο δραστηριοποιείται η 

εταιρεία κατά 499.608,44€ ή ποσοστό 21,40%. 
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 Μικτά αποτελέσματα: Ανήλθαν στο 2020 σε 684.173,29€ έναντι 640.755,32€ στο 

2019, ήτοι παρουσίασαν στην κλειόμενη χρήση μία αύξηση λόγω στοχευμένων 

ενεργειών μείωσης κόστους και οικονομιών κλίμακας κατά 43.417,97€ ή ποσοστό 

6,78%.  

 

 Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων: Ο EBITDA της εταιρείας στο 2020 

ανήλθε σε 137.131,23€ έναντι 409.840,61€ στο 2019 παρουσιάζοντας μία μείωση κατά 

272.709,38€, ποσοστιαία μεταβολή 66,54%. 

 

 Ίδια κεφάλαια: Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στο 2020 ανέρχονται στο ποσό των 

1.722.381,22€ με κεφάλαιο εταιρείας ποσό 1.491.264,52€ ενώ τη προηγούμενη χρήση 

2019 τα Ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στο ποσό 1.720.840,49€ με κεφάλαιο εταιρείας να 

ανέρχεται στο ποσό 1.491.264,52€. 

  

 To κονδύλι Λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 

 

Είδος λειτουργικού εξόδου Αξία το 2020 % 

Παροχές σε εργαζόμενους 734.694,26€ 69,61% 

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

Διάφορα λειτουργικά έξοδα 278.214,28€ 26,36% 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 14.079,23€ 1,33% 

Αποσβέσεις 28.396,23€ 2,69% 

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

Σύνολο 1.055.384,00€ 100,00% 

 

Τα σημαντικότερα κονδύλια των λειτουργικών εξόδων είναι οι Παροχές σε εργαζόμενους 734.694,26€ 

με ποσοστό 69,61%. Παρατηρούμε πως οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν στα 28.396,23€ το 2020  από 

24.821,05€ το 2019, αυξημένες κατά 14,4% 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 

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

περίοδος χρήσης από : 01/01/2020 έως : 31/12/2020 ) , ποσά σε € 

 

  2020 
 

2019 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   

 
  

Ενσώματα πάγια   
 

  

Ακίνητα 221.172,27 
 

221.940,90 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 68.854,17 
 

73.619,61 

Λοιπός εξοπλισμός 67.949,30 
 

81.318,80 

Λοιπά ενσώματα στοιχεία 0 
 

0 

Σύνολο 357.975,74 
 

376.879,31 

Άυλα πάγια στοιχεία   
 

  

Λοιπά άυλα 0 
 

0 

Σύνολο  0 
 

0 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία   
 

  

Λοιπά 0 
 

0 

Σύνολο   0 
 

0 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 357.975,74 
 

376.879,31 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   
 

  

Αποθέματα   
 

  

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα 15.659,00 
 

15.659,00 

Εμπορεύματα 6.734,34 
 

5.788,00 

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 199.543,90 
 

161.214,42 

Λοιπά αποθέματα 538.555,65 
 

508.620,65 

Σύνολο    760.492,89 
 

691.282,07 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές   
 

  

Εμπορικές απαιτήσεις 1.642.495,12 
 

1.488.058,07 

Δουλευμένα έσοδα περιόδου 784,32 
 

0 

Λοιπές απαιτήσεις 32.790,14 
 

36.484,98 

Προπληρωμένα έξοδα 1.230,00 
 

1.230,00 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 102.124,40 
 

170.125,48 

Σύνολο     1.779.423,98 
 

1.695.898,53 

Σύνολο κυκλοφορούντων 2.539.916,87 
 

2.387.180,60 
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Σύνολο ενεργητικού 2.897.892,61 
 

2.764.059,91 

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 160.734,82 
 

146.398,24 

Αποτελέσματα εις νέο 70.381,38 
 

83.177,23 

Σύνολο        231.116,20 
 

229.575,47 

Συναλλαγματικές διαφορές 0 
 

0 

Σύνολο καθαρής θέσης 1.722.381,22 
 

1.720.840,49 

Προβλέψεις   
 

  

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 103.507,69 
 

102.475,65 

Λοιπές προβλέψεις 0 
 

0 

Σύνολο         103.507,69 
 

102.475,65 

Υποχρεώσεις   
 

  

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   
 

  

Δάνεια 255.112,38 
 

224.921,36 

Κρατικές επιχορηγήσεις 3.088,76 
 

4.490,12 

Αναβαλλόμενοι φόροι ( μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων ) 0 
 

0 

Σύνολο          258.201,14 
 

229.411,48 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   
 

  

Εμπορικές υποχρεώσεις 246.886,58 
 

136.723,39 

Φόρος εισοδήματος 6.543,19 
 

48.298,59 

Λοιποί φόροι και τέλη 327.665,54 
 

320.937,57 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 54.570,90 
 

32.173,61 

Λοιπές υποχρεώσεις 174.711,72 
 

169.720,31 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 3.424,63 
 

3.478,82 

Έσοδα επόμενων χρήσεων 0 
 

0 

Σύνολο           813.802,56 
 

711.332,29 

    
 

  

    
 

  

Σύνολο υποχρεώσεων 1.072.003,70 
 

940.743,77 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 
υποχρεώσεων 

2.897.892,61 
 

2.764.059,91 
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος – Ατομικές 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

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

περίοδος χρήσης από : 01/01/2020 έως : 31/12/2020 )  ποσά σε € 

 

  2020 2019 
Κύκλος εργασιών 1.835.311,06 2.334.919,50 

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, 
ημικατ/μένα) 

69.210,82 -122.470,33 

Λοιπά συνήθη έσοδα 5.509,58 4.537,05 

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών -751.761,45 -873.595,68 

Παροχές σε εργαζόμενους -734.694,26 -622.431,45 

Αποσβέσεις -28.396,23 -24.821,05 

Λοιπά έξοδα και ζημίες -287.071,86 -283.550,37 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 0 -38.681,44 

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων 
στοιχείων 

627,31 0 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 0,03 11.113,33 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 108.735,00 385.019,56 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 14,57 92,12 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -14.079,23 -16.660,79 

Αποτέλεσμα προ φόρων 94.670,34 368.450,89 

Φόροι εισοδήματος -24.288,96 -81.719,24 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 70.381,38 286.731,65 
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1.835.311,06 

1.151.137,77 

684.173,29 

2.334.919,50 

1.694.164,18 

640.755,32 

0,00 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00

ΚΎΚΛΟς ΕΡΓΑΣΙΏΝ (ΚΑΘΑΡΌς) 

ΚΌΣΤΟς ΠΩΛΉΣΕΩΝ 

ΜΙΚΤΌ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2020-2019 

2019 2020

-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 

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

2020 -751.761,45 -734.694,26 -28.396,23 -287.071,86

Μεταβολή αγορών & εξόδων 
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Ανάλυση αποτελεσμάτων ως ποσοστό των πωλήσεων 
 

  2020 2019 
Κύκλος εργασιών 100,00% 100,00% 

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) 3,77% -5,25% 

Λοιπά συνήθη έσοδα 0,30% 0,19% 

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών -40,96% -37,41% 

Παροχές σε εργαζόμενους -40,03% -26,66% 

Αποσβέσεις -1,55% -1,06% 

Λοιπά έξοδα και ζημίες -15,64% -12,14% 

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

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 0,03% 0,00% 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 0,00% 0,48% 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 5,92% 16,49% 

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

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -0,77% -0,71% 

Αποτέλεσμα προ φόρων 5,16% 15,78% 

Φόροι εισοδήματος -1,32% -3,50% 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 3,83% 12,28% 

 

Μείωση πωλήσεων 
κατα 499.608,44€  

μέσα στο 2020 

Μείωση πωλήσεων  
κατα 21,40%% μέσα 

στο 2020 

Μείωση Κερδών προ 
φόρων και τόκων 

(EBITDA) κατα 66,54% 
με EBITDA 137.131,23€ 
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Μικτό αποτέλεσμα 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 

Αποτέλεσμα προ φόρων 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 

Αποτελέσματα ως ποσοστό των πωλήσεων 

2019 2020

37,28% 

3,83% 

27,64% 

12,28% 

Μικτό αποτέλεσμα Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 

Μικτό κέρδος & Καθαρό κέρδος 2020-2019 

2020 2019

Μικτό κέρδος 
37,58%,  

Μείωση καθαρών 
κερδών κατά 

 216.350,27 € 
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Κυρίο τεροί κί νδυνοί,  Αβεβαίο τητες καί Πίστωτίκο ς 
κί νδυνος  

Η ΕΝΩΣΗ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ Α.Ε. παρακολουθεί  συνεχω ς τίς εξελί ξείς ε χοντας ως στο χο 
να περίορί σεί ο σο το δυνατο ν τίς πίθανε ς αρνητίκε ς επίπτω σείς οί οποί ες μπορεί  να 
προκυ ψουν απο  δία φορα γεγονο τα. Οί συνη θείς χρηματοοίκονομίκοί  καί λοίποί  κί νδυνοί 
στους οποί ους εκτί θεταί η Εταίρεί α αφορα   : 

 Εφοδίαστίκη  αλυσί δα 

Οί Βασίκοί  προμηθευτε ς της Εταίρεί ας εί ναί απο  την ευρωπαί κη  αγορα . Οί κανο νες 
συνεργασί ας μεταξυ  τους εί ναί συ μφωνοί με τους συνη θείς ο ρους της αγορα ς. Δεν 
υπα ρχουν προμηθευτε ς, η δίακοπη  της συνεργασί ας των οποί ων θα ε θετε σε κί νδυνο την 
λείτουργί α της Εταίρεί ας καί η Εταίρεί α δίατηρεί  ίκανο  απο θεμα στη περί πτωσης 
παροδίκη ς αδυναμί ας εφοδίασμου  απο  τους προμηθευτε ς. 

 Κί νδυνος Μεί ωσης της ζη τησης. 

Η παρατεταμε νη υ φεση στην Ελλα δα καί οί δίαρκεί ς αναπροσαρμογε ς των οίκονομίκω ν 
δεδομε νων, συντελου ν στην συντη ρηση ενο ς αβε βαίου οίκονομίκου  περίβα λλοντος. Η 
ΕΝΩΣΗ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ Α.Ε.  παραμε νεί προς το παρο ν σταθερη  παρα  το γενίκο τερο 
κλί μα οίκονομίκη ς υ φεσης καί ταυτο χρονα προσπαθεί  να δίατηρεί  την «ελαστίκο τητα» 
των δαπανω ν της. 

 Λείτουργίκο ς / Ρυθμίστίκο ς κί νδυνος. 

Ενδεχο μενες τροποποίη σείς του ρυθμίστίκου  καί νομοθετίκου  πλαίσί ου, η εφαρμογη  των 
προβλε ψεων του Μνημονί ου κ.λ.π., ενδε χεταί να ε χουν σημαντίκη  επί πτωση στη 
λείτουργί α, στην οίκονομίκη  κατα σταση, τα λείτουργίκα  αποτελε σματα καί τη ρευστο τητα 
της Εταίρεί ας. 

 Κί νδυνοί που σχετί ζονταί με τον κλα δο που δραστηρίοποίεί ταί η Εταίρεί α. 

Δεν υπα ρχουν ίδίαί τεροί κί νδυνοί γία τον κλα δο πε ρα απο  αυτου ς που ίσχυ ουν γία το 
συ νολο της Αγορα ς που βρί σκεταί σε υ φεση καί αβεβαίο τητα που μπορεί  να χαρακτηρί ζεί 
την Ελληνίκη  αλλα  καί την παγκο σμία αγορα . 

 Κί νδυνο ρευστο τητας, κεφαλαί ου 

Αναφορίκα  με τον κί νδυνο ρευστο τητας, επίσημαί νουμε πως παρακολουθου με 

προσεκτίκα  τίς προγραμματίσμε νες πληρωμε ς γία τίς υποχρεω σείς της εταίρεί ας, καθω ς 

καί των ταμείακω ν εκροω ν απο  την καθημερίνη  της δραστηρίο τητα. 
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Περίβαλλοντίκα  ζητη ματα 

Η προστασί α του Περίβα λλοντος αποτελεί  βασίκο  με λημα της ΕΞΠΑ Α.Ε. καί γία το λο γο 

αυτο  πραγματοποίεί  ετησί ως επενδυ σείς, προκείμε νου να μείω νεί συνεχω ς το 

περίβαλλοντίκο  της αποτυ πωμα. Η Εταίρεί α θα εφαρμο σεί ολοκληρωμε νο Συ στημα 

Περίβαλλοντίκη ς Δίαχεί ρίσης, το οποί ο θα πίστοποίηθεί  συ μφωνα με το δίεθνε ς προ τυπο 

ISO 14001 στο εγγυ ς με λλον. 

Η εταίρεί α, αναγνωρί ζεί τίς υποχρεω σείς της απε ναντί στο περίβα λλον καί της ανα γκης 

συνεχου ς βελτί ωσης των περίβαλλοντίκω ν επίδο σεω ν της, ε τσί ω στε να επίτυγχα νεί μία 

ίσορροπημε νη οίκονομίκη  ανα πτυξη σε αρμονί α με την προστασί α του περίβα λλοντος. Η 

περίβαλλοντίκη  πολίτίκη  της, εστία ζεταί στα ακο λουθα: 

 Δίαχεί ρίση των παραγο μενων στερεω ν καί υγρω ν αποβλη των , δί νοντας 

προτεραίο τητα στην χωρίστη  συλλογη  τους καί την ανακυ κλωση  

 Εξοίκονο μηση ενε ργείας με την ανα πτυξη συστη ματος παρακολου θησης της 

κατανα λωσης φυσίκω ν πο ρων  

 Δίαρκη  ενημε ρωση του προσωπίκου  σε θε ματα περίβα λλοντος  

 Εκπαί δευση των εργαζομε νων σε θε ματα προστασί ας του περίβα λλοντος. 

 

Στα πλαί σία λείτουργί ας των δραστηρίοτη των της εταίρεί α μας, στο χος μας εί ναί η ο σο το 

δυνατο  λίγο τερη κατανα λωση πο ρων με εφαρμογη  πολίτίκω ν στοχευ ουμε στη μεί ωση της 

κατανα λωσης της ενε ργείας της εταίρεί ας μας.  

 Ανακυ κλωση υλίκω ν καί αναλωσί μων. Τα απορρί μματα ο πως π.χ. χαρτί , toner καί 

οίκίακε ς μπαταρί ες ανακυκλω νονταί σε τακτίκη  βα ση συμβα λλοντας στη μεί ωση της 

α μεσης περίβαλλοντίκη ς μας επί δρασης. 

 Λα μπες τεχνολογί ας LED σε ο λους τους χω ρους της εταίρεί ας μας μείω νοντας την 

κατανα λωση ενε ργείας.  

 Δίαρκη  ενημε ρωση του προσωπίκου  σε θε ματα περίβα λλοντος 

 Εκπαί δευση των εργαζομε νων σε θε ματα προστασί ας του περίβα λλοντος. 

 

Η Εταίρεί α, ΕΝΩΣΗ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ Α.Ε. λο γω του αντίκείμε νου της δεν αναπτυ σεί 

πρα σίνα εμπορευ ματα καί δεν επίβαρυ νεί ίδίαί τερα το περίβα λλον κατα  την μεταφορα  καί 

δία θεση των εμπορευμα των η  υπηρεσίω ν της. Καταναλω νεί ενε ργεία μο νο απο  πα ροχο 

ηλεκτρίκου  ρευ ματος συνεχί ζοντας την αντίκατα σταση λαμπτη ρων φωτίσμου  απο  νε ους 

τεχνολογί ας LED. 



Εργασιακά ζητήματα 
 

Σελί δα 14 

 

Εργασίακα  ζητη ματα 

Υπευθυνότητα για τον εργαζόμενο  

Οί Άνθρωποί στην ΕΞΠΑ Α.Ε. αποτελου ν τους πρωταγωνίστε ς στην εξε λίξη της. Η 

Εταίρεί α αναγνωρί ζοντας τη συμβολη  τους, δεσμευ εταί γία τη συνεχη  ανα πτυξη καί 

την ενδυνα μωση του Ανθρω πίνου Δυναμίκου  της. Ευθυγραμμίζο μενη με τη δε σμευση 

της ε χεί αναπτυ ξεί Πολίτίκη  Ανθρω πίνου Δυναμίκου  καί εφαρμο ζεί δίαδίκασί ες οί 

οποί ες οδηγου ν στην ανα πτυξη των δεξίοτη των των εργαζομε νων. Η ΕΞΠΑ Α.Ε. ,  

προα γεί την ανα πτυξη θετίκου  κλί ματος μεταξυ  των εργαζομε νων, επίκροτεί  την 

εποίκοδομητίκη  συνεργασί α καί προτρε πεί τους εργαζο μενους της στην δίαμο ρφωση 

συμπερίφορα ς που χαρακτηρί ζεταί απο  υπευθυνο τητα, εντίμο τητα, ακεραίο τητα, 

δίκαίοσυ νη, ευγε νεία προς συναδε λφους, πελα τες, συνεργα τες, προμηθευτε ς καί τίς 

τοπίκε ς κοίνωνί ες που δραστηρίοποίεί ταί. 

 

Φροντίδα για την Υγεία και Ασφάλεια στον εργασιακό χώρο  

Η δίατη ρηση ενο ς υγίου ς καί ασφαλου ς περίβα λλοντος αποτελεί  προτεραίο τητα της 

ΕΞΠΑ Α.Ε. Σε ο λο το εργοστα σίο της ΕΞΠΑ Α.Ε. υπα ρχουν φαρμακεί α καθω ς καί  

εξοπλίσμο ς κατα λληλος ε τσί ω στε να αποφευ γονταί τυχο ν ατυχη ματα η  να 

προλαμβα νονταί στο με γίστο βαθμο . 

 

Υπευθυνότητα για την Κοινωνία  

Η ΕΞΠΑ Α.Ε. δί νεί ίδίαί τερη σημασί α στην κοίνωνίκη  συνείσφορα , ο πως αποδείκνυ εταί 

καί εκφρα ζεταί με τίς προσπα θείες καί τίς πρωτοβουλί ες το σο της Δίοί κησης ο σο καί 

των εργαζομε νων της. Στο χος της Εταίρεί ας μας εί ναί να συμβα λλεί στην ανα πτυξη του 

κοίνωνίκου  συνο λου καί ίδίαί τερα στη δημίουργί α προστίθε μενης αξί ας γία τίς 

κοίνωνί ες που την περίβα λλουν. Οί α ξονες ενί σχυσης των τοπίκω ν κοίνωνίω ν απο  την 

ΕΞΠΑ Α.Ε. αφορου ν την Τοπίκη  Απασχο ληση, καί την Τοπίκη  Οίκονομί α. 

 

Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων 

Η ΕΞΠΑ Α.Ε. δί νεί ίδίαί τερη σημασί α στα δίκαίω ματα των εργαζομε νων της.  Οί 

δίακρί σείς με νουν ε ξω απο  τον εργασίακο  της χω ρο καθω ς  ο λοί οί εργαζο μενοί της 

εί ναί ί σοί καί με ί σα δίκαίω ματα.  
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Η Εταίρεί α ΕΝΩΣΗ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ Α.Ε. σε βεταί τίς Δίεθνεί ς Αρχε ς Ανθρωπί νων 

Δίκαίωμα των που συμπερίλαμβα νονταί στη Δίεθνη  Δίακυ ρηξη γία τα Ανθρω πίνα 

Δίκαίω ματα του Οργανίσμου  Ηνωμε νων Εθνω ν καί είδίκο τερα μεταξυ  α λλων τίς 

αρχε ς: 

 της ί σης μεταχεί ρίσης 

 σεβασμου  των ανθρωπί νων δίκαίωμα των 

 της δίαφορετίκο τητας 

 της παροχη ς ί σων ευκαίρίω ν προς ο λους τους εργαζο μενους της καί 

 της αποφυγη ς χρη σης παίδίκη ς η  καταναγκαστίκη ς εργασί ας. 

Η δίασφα λίση των ανθρωπί νων δίκαίωμα των, αποτελεί  βασίκο  ζη τημα γία την 

εταίρεί α μας  με γνω μονα τη δίασφα λίση της ίσοτίμί ας, της ί σης μεταχεί ρίσης κα θε 

πελα τη καί αποτρε πεί κα θε εί δους ρατσίστίκη ς συμπερίφορα ς. 

Η Εταίρεί α φροντί ζεί γία την δίασφα λίση των κατα λληλων συνθηκω ν εργασί ας καί 

την τη ρηση των βασίκω ν κανο νων υγεί ας καί ασφα λείας με στο χο την δίατη ρηση ενο ς 

ασφαλου ς περίβα λλοντος εργασί ας χωρί ς κί νδυνο εργατίκου  ατυχη ματος. Η Εταίρεί α 

ΕΝΩΣΗ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ Α.Ε. δίαθε τεί τεχνίκο  ασφαλεί ας συ μφωνα με την 

ίσχυ ουσα νομοθεσί α καί σε βεταί τα δίκαίω ματα των εργαζομε νων την συνδίκαλίστίκη  

ελευθερί α τηρω ντας την εργατίκη  Νομοθεσί α. Σε ο λους τους χω ρους εργασί ας 

δίατηρεί  υλίκα  πρω των βοηθείω ν καί εκπαίδευ εί συστηματίκα  τους εργαζο μενους εί τε 

με εσωτερίκα  η  με εξωτερίκα  σεμίνα ρία. 
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Χρηματοοίκονομίκοί  καί Μη Χρηματοοίκονομίκοί  δεί 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  

 

2019 

Αριθμοδείκτης Γενικής ή 

έμμεσης ρευστότητας. ( 

Current ratio ) 

= 

Κυκλοφορούν 

ενεργητικό 
= 

2.387.180,60 

= 3,36 

Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
711.332,29 

 

2020 

Αριθμοδείκτης Γενικής ή 

έμμεσης ρευστότητας. ( 

Current ratio ) 

= 

Κυκλοφορούν  

ενεργητικό 
= 

2.539.916,87 

= 3,12 

Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
813.802,56 

 

 

     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 
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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  

 

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 

 

2020 

Αριθμοδείκτης Ειδικής ή 

άμεσης ρευστότητας. ( Acid-

test Ratio ) 

= 

Κυκλοφορούν ενεργητικό  

- Αποθέματα 
= 

2.539.916,87 – 

760.492,89 

= 2,19 

Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
813.802,56 

 

 

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. 

 

  



Χρηματοοικονομικοί και Μη Χρηματοοικονομικοί 
δείκτες. 
 

Σελί δα 22 

 

Αριθμοδείκτης Ταμειακής ρευστότητας. ( Cash Ratio ) 

Τύπος = Διαθέσιμο ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  

 

2019 

Αριθμοδείκτης Ταμειακής 

ρευστότητας. ( Cash Ratio ) 
= 

Διαθέσιμο 

ενεργητικό 
= 

170.125,48 

= 0,24 

Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
711.332,29 

 

2020 

Αριθμοδείκτης Ταμειακής 

ρευστότητας. ( Cash Ratio ) 
= 

Διαθέσιμο  

ενεργητικό 
= 

102.124,40 

= 0,13 

Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
813.802,56 

 

 

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.  

 

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

αριθμοδείκτη Ταμειακής ρευστότητας ( Cash Ratio ).  
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Ο παραπάνω δείκτης μας δείχνει πόσες φορές η εταιρεία μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις της. 

Παρατηρούμε μια ικανοποιητική επάρκεια ταμεικής ρευστότητας για την εταιρεία. 
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Αριθμοδείκτης Αμυντικού χρονικού διαστήματος ( Defensive Interval Ratio ) 

Τύπος = Διαθέσιμα + Χρεόγραφα + Απαιτήσεις / Προβλεπόμενα ημερήσια έξοδα  

 

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 

 

2020 

Αριθμοδείκτης 

Αμυντικού χρονικού 

διαστήματος ( Defensive 

Interval Ratio ) 

 

= 

Διαθέσιμα + Χρεώγραφα 

+ Απαιτήσεις 

= 

1.779.423,98 

= 372,79 σε ημέρες 

Προβλεπόμενα ημερήσια 

έξοδα 

( 1.151.137,77 + 

406.108,86 + 

166.608,77 + 8.857,58 

+ 14.079,23 - 28.396,23 

) / 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  

 

2019 

Δείκτης Κυκλοφοριακής 

Ταχύτητας Ενεργητικού ( 

Asset Turnover Ratio ) 

= 

Σύνολο πωλήσεων 

= 

2.334.919,50 

= 0,84 

Σύνολο Ενεργητικού 2.764.059,91 

 

2020 

Δείκτης Κυκλοφοριακής 

Ταχύτητας Ενεργητικού ( 

Asset Turnover Ratio ) 

= 

Σύνολο πωλήσεων 

= 

1.835.311,06 

= 0,63 

Σύνολο Ενεργητικού 2.897.892,61 

 

 

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 καθοδική 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 

 

2019 

Δείκτης Κυκλοφοριακής 

Ταχύτητας Παγίων ( Fixed 

Asset Turnover Ratio ) 

= 

Σύνολο πωλήσεων 

= 

2.334.919,50 

= 6,20 

Καθαρά Πάγια ( 376.879,31 + 0,00 ) 

 

2020 

Δείκτης Κυκλοφοριακής 

Ταχύτητας Παγίων ( Fixed 

Asset Turnover Ratio ) 

= 

Σύνολο πωλήσεων 

= 

1.835.311,06 

= 5,13 

Καθαρά Πάγια ( 357.975,74 + 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 

 

2019 

Δείκτης Κυκλοφοριακής 

Ταχύτητας Αποθεμάτων  

( Inventory Turnover Ratio ) 

= 

Κόστος πωληθέντων 

= 

1.694.164,18 

= 2,45 

Αποθέματα  691.282,07 

 

2020 

Δείκτης Κυκλοφοριακής 

Ταχύτητας Αποθεμάτων  

( Inventory Turnover Ratio ) 

= 

Κόστος πωληθέντων 

= 

1.151.137,77 

= 1,51 

Αποθέματα  760.492,89 

 

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 καθοδική τάση ( σε σχέση με την προηγούμενη χρήση ) που απαιτεί προσοχή 

καθώς μειώνεται ο ρυθμός ανανέωσης 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 : 146,94 σε ημέρες ενώ την κλειόμενη χρήση οι ημέρες 

ανέρχονται σε : 238,41 
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Δείκτης Ταχύτητας είσπραξης εμπορικών απαιτήσεων –  πελατών ( Receivables Turnover 

Ratio ) σε ημέρες  

Τύπος = Εμπορικές απαιτήσεις Χ 360 / Συνολικές Πωλήσεις 

 

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 

 

2020 

Δείκτης Ταχύτητας 

είσπραξης απαιτήσεων ( 

Receivables Turnover Ratio 

) 

= 

Εμπορικές απαιτήσεις Χ 

360 

= 

1.642.495,12 Χ 360 

= 322,18 ημέρες 

Συνολικές πωλήσεις 1.835.311,06 

 

 

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 

 

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 

 

2020 

Δείκτης Ταχύτητας 

πληρωμής υποχρεώσεων ( 

Trade Creditors to 

Purchases Ratio ) 

= 

Εμπορικές 

υποχρεώσεις Χ 360 
= 

246.886,58 Χ 360 

= 77,21 ημέρες 

Κόστος πωληθέντων 1.151.137,77 

 

 

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

προηγούμενη χρήση ) έχει αυξηθεί. Αρνητικό συμπέρασμα 

 

 

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 
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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 

 

2019 

Δείκτης Μεικτού περιθωρίου 

κέρδους ( Gross Profit 

Margin ) 

= 

Μικτό  

αποτέλεσμα 

= 

640.755,32 

= 27,44 

Πωλήσεις 

Χ 100 

2.334.919,50  

X 100 

 

2020 

Δείκτης Μεικτού περιθωρίου 

κέρδους ( Gross Profit 

Margin ) 

= 

Μικτό  

αποτέλεσμα 

= 

684.173,29 

= 37,28 

Πωλήσεις 

Χ 100 

1.835.311,06  

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 
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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.  

 

 

 

Παρατηρούμε πως στη κλειόμενη χρήση η εταιρεία αύξησε 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 1.835.311,06€ και τα αποτελέσματα προ 

φόρων 94.670,34€. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης 70.381,38€, και η φορολογική της 

υποχρέωση ανήλθε σε 24.288,96€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2020 

διαμορφώθηκε σε 0,00€ και το αποτέλεσμα εις νέο της χρήσης σε 70.381,38€.   

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 2020. 

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 2020 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 

 

ΣΚΟΡΔΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΜΕΛΟΣ ΔΣ 

 ΠΑΥΛΑΚΗ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΜΕΛΟΣ ΔΣ 

     

Τηλ. 6980860404 

skordas@expa-sa.gr 

 

 Kalampokis@expa-sa.gr  pavlaki@expa-
sa.gr 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΕΛΟΣ ΔΣ 

    

giannis.christoforos@gmail.com     

     

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 
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