ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΠΑ ΑΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020

Προς τους μετόχους μας
Προς τους μετοχους μας
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
Το 2020 γία την εταίρία ΕΞΠΑ Α.Ε. αποτελεσε ετος σταθεροποίησης της συνεχους
βελτίωσης των αποτελεσματων σε σχεση με τα προηγουμενα ετη. Η βελτίωση αυτη
οφείλεταί κυρίως στην αυξηση του ογκου πωλησεων καθως καί στην αναπτυξη των
πωλησεων προίοντων καί υπηρεσίων υψηλης προστίθεμενης αξίας. Παρα τη συνεχίζομενη
αβεβαίοτητα μακροοίκονομίκα, τον εντονο τοπίκο καί δίεθνη ανταγωνίσμο που οδηγησε
στη μείωση των τίμων των κουφωματων, η εταίρία εκμεταλλευτηκε την αυξημενη ζητηση
καί εδείξε τίς πρωτες ενδείξείς των μελλοντίκων προοπτίκων της. Επίπλεον, η εταίρία
συνεχίσε να αναλαμβανεί πρωτοβουλίες γία τη βελτίωση της ανταγωνίστίκοτητας καί τη
μείωση του κοστους παραγωγης. Οί πρωτοβουλίες αυτες εστίαζονταί στην αυξηση της
αποδοτίκοτητας των εργαζομενων, καί στη μείωση του κοστους των πρωτων υλων που
χρησίμοποίουνταί γία την παραγωγη των προίοντων της εταίρίας, εκμεταλλευομενη την
βελτίωμενη της ρευστοτητα καί δίαπραγματευτίκη δυναμη.
ΣΤΟΧΟΙ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
Το 2020, παρα την «εξοδο» απο το μνημονίο, παρεμείνε η οίκονομίκη αβεβαίοτητα καί
επομενως παρεταθη η ασταθεία στο μακροοίκονομίκο καί χρηματοπίστωτίκο περίβαλλον
στην Ελλαδα. Η κατασταση σταθεροποίηθηκε κατα τη δίαρκεία των τελευταίων μηνων
του 2020, με τα πρωτα ίσχνα ίχνη αναπτυξης. Η ΕΞΠΑ Α.Ε. παραμενεί αίσίοδοξη γία το
2020, είδίκα μετα τίς εκλογες καί την ανακοίνωθείσα προθεση της νεας κυβερνησης να
δωσεί ωθηση στην επίχείρηματίκοτητα, με μείωση των φορων στίς επίχείρησείς καί
μείωση του κοστους εργοδοτίκων είσφορων. Παραλληλα, η αυξανομενη ζητηση εξοχίκης
κατοίκίας, κυρίως στίς Κυκλαδες, δημίουργεί ενα νεο περίβαλλον που μπορεί με τίς
καταλληλες ενεργείες να οδηγησεί σε περαίτερω βελτίωση των αποτελεσματων της
Εταίρείας. Η Δίοίκηση εκτίμα δίαρκως την κατασταση προκείμενου να εκμεταλλευτεί τίς
νεες συνθηκες που δίαμορφωνονταί καί να δίασφαλίσεί οτί λαμβανονταί εγκαίρα ολα τα
αναγκαία καί δυνατα μετρα καί ενεργείες γία τη βελτίωση αυτη. Οί πρωτοβουλίες που εχεί
αναλαβεί τα τελευταία χρονία εχουν επίκεντρωθεί κυρίως καί στην αυξηση της
παραγωγίκοτητας καί στην μείωση του κοστους παραγωγης. Με τη σταθεροποίηση των
αποτελεσματων της περασμενης χρησης, αλλα καί την αίσίοδοξη προοπτίκη γία το 2020, η
εταίρεία προσανατολίζεταί σε επενδυσείς, με στοχο την περαίτερω βελτίωση της
ανταγωνίστίκοτητας, μεσω της αυτοματοποίησης καί της παροχης νεων προίοντων στην
αγορα.

Σελίδα 1

Προς τους μετόχους μας

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η Εταίρίκη Υπευθυνοτητα αναγνωρίζεταί απο την ΕΞΠΑ Α.Ε. ως αναγκαίοτητα, καθως
είναί σημαντίκη στην πορεία προς τη Βίωσίμη Αναπτυξη. H προσηλωση μας στίς αρχες της
Εταίρίκης Υπευθυνοτητας καί Βίωσίμης Αναπτυξης, αποτυπωνεταί τοσο στη
μακροπροθεσμη εταίρίκη στρατηγίκη οσο καί στίς καθημερίνες μας δραστηρίοτητες.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Ο στοχος γία την ενίσχυση της οίκονομίκης θεσης καί την περαίτερω αναπτυξη της ΕΞΠΑ
Α.Ε. οδηγεί τίς αποφασείς καί τίς στρατηγίκες επίλογες της Εταίρείας. Οί αρχες γία
υπευθυνη λείτουργία, σεβασμο στίς αναγκες των συμμετοχων της καί το περίβαλλον,
καθως καί γία δίαφανεία σε καθε πτυχη της δραστηρίοποίησης της, αποτελουν το πλαίσίο
υπο το οποίο λαμβανεταί οποίαδηποτε αποφαση αφορα στο μελλον της ΕΞΠΑ Α.Ε..
Γία την ΕΞΠΑ Α.Ε. η προασπίση των συμφεροντων ολων των συμμετοχων της αποτελεί
δεσμευση καί επίτυγχανεταί μεσω της επίλογης των καταλληλων πρακτίκων εταίρίκης
δίακυβερνησης. Μεσω των αποφασεων που λαμβανεί τοσο σε στρατηγίκο επίπεδο, οσο
καί σε λείτουργίκο, η ΕΞΠΑ Α.Ε., επίδίωκεί να προαγεί την αντίληψη της επίχείρηματίκης
ηθίκης, να δίασφαλίζεί τη δίαφανη λείτουργία της καί να εναρμονίζεί τη δίοίκηση της
Εταίρείας με τα συμφεροντα των συμμετοχων της.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Η ΕΞΠΑ Α.Ε. δραστηρίοποίείταί δυναμίκα στην εγχωρία καί δίεθνη αγορα. Στοχος της
Εταίρείας είναί η παραγωγη υψηλης ποίοτητας προίοντων, τα οποία είναί αξίοπίστα,
ίκανοποίουν τίς ίδίαίτερες απαίτησείς καί προσδοκίες των πελατων καί ανταποκρίνονταί
στίς αναγκες καί προκλησείς της συγχρονης τεχνολογίας καί ολοκληρωμενων υπηρεσίων.
Η Εταίρεία, γία την επίτευξη των στοχων της καί την επεκταση της σε νεες αγορες,
επενδυεί συνεχως στην αναπτυξη νεων προίοντων καί υπηρεσίων.
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
Παροχές σε εργαζόμενους

Αξία το 2020

%

734.694,26€

69,61%

0,00€

0,00%

278.214,28€

26,36%

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

14.079,23€

1,33%

Αποσβέσεις

28.396,23€

2,69%

0,00€

0,00%

0,00€

0,00%

Απομείωση αποθεμάτων (αφορά μόνο τον Λ/σμό 61.04)
Διάφορα λειτουργικά έξοδα

Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις για το προσωπικό) όλος ο 68
εκτός του Λογ/σμού 68.01
Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων ( αφορά 76.02 έως 76.05 &
76.09 ) - Kαταχωρούμε αρνητικά
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Έξοδα σε ιδιοπαραγωγή όλος ο 80 εκτός του Λ/σμού 80.04
Σύνολο

0,00€

0,00%

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 €

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Λοιπά ενσώματα στοιχεία
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά
Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Λοιπά αποθέματα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
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2020

2019

221.172,27
68.854,17
67.949,30
0
357.975,74

221.940,90
73.619,61
81.318,80
0
376.879,31

0
0

0
0

0
0
357.975,74

0
0
376.879,31

15.659,00
6.734,34
199.543,90
538.555,65
760.492,89

15.659,00
5.788,00
161.214,42
508.620,65
691.282,07

1.642.495,12
784,32
32.790,14
1.230,00
102.124,40
1.779.423,98
2.539.916,87

1.488.058,07
0
36.484,98
1.230,00
170.125,48
1.695.898,53
2.387.180,60

Οικονομικά αποτελέσματα
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Ίδιοι τίτλοι
Σύνολο
Διαφορές εύλογης αξίας
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμ. ταμειακών ροών
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Συναλλαγματικές διαφορές
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Κρατικές επιχορηγήσεις
Αναβαλλόμενοι φόροι ( μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων )
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολο

2.897.892,61

2.764.059,91

1.491.264,52
0
1.491.264,52

1.491.264,52
0
1.491.264,52

0,5
0
0,5

0,5
0
0,5

160.734,82
70.381,38
231.116,20
0
1.722.381,22

146.398,24
83.177,23
229.575,47
0
1.720.840,49

103.507,69
0
103.507,69

102.475,65
0
102.475,65

255.112,38
3.088,76
0
258.201,14

224.921,36
4.490,12
0
229.411,48

246.886,58
6.543,19
327.665,54
54.570,90
174.711,72
3.424,63
0
813.802,56

136.723,39
48.298,59
320.937,57
32.173,61
169.720,31
3.478,82
0
711.332,29

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και
υποχρεώσεων

1.072.003,70

940.743,77

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

1.835.311,06

2.334.919,50

69.210,82

-122.470,33

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

-28.396,23

-24.821,05

-287.071,86

-283.550,37

0

-38.681,44

627,31

0

0,03

11.113,33

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

Κύκλος εργασιών
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα,
ημικατ/μένα)
Λοιπά συνήθη έσοδα

Αποσβέσεις
Λοιπά έξοδα και ζημίες
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων
στοιχείων
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2020-2019
640.755,32
684.173,29

ΜΙΚΤΌ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ

1.694.164,18

ΚΌΣΤΟς ΠΩΛΉΣΕΩΝ

1.151.137,77
2.334.919,50

ΚΎΚΛΟς ΕΡΓΑΣΙΏΝ (ΚΑΘΑΡΌς)

1.835.311,06
0,00

500.000,00

1.000.000,00
2019

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

2020

Μεταβολή αγορών & εξόδων
ΛΟΙΠΆ ΈΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΊΕς

ΑΠΟΣΒΈΣΕΙς

ΠΑΡΟΧΈς ΣΕ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥς

ΑΓΟΡΈς ΕΜΠΟΡΕΥΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΏΝ
0,00 -100.000,00
-200.000,00
-300.000,00
-400.000,00
-500.000,00
-600.000,00
-700.000,00
-800.000,00
-900.000,00
-1.000.000,00

2019

Αγορές εμπορευμάτων
και υλικών
-873.595,68

2020

-751.761,45
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Παροχές σε εργαζόμενους

Αποσβέσεις

Λοιπά έξοδα και ζημίες

-622.431,45

-24.821,05

-283.550,37

-734.694,26

-28.396,23

-287.071,86

Οικονομικά αποτελέσματα

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€
Ανάλυση αποτελεσμάτων ως ποσοστό των πωλήσεων

2020
Κύκλος εργασιών

2019

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%

-1,55%

-1,06%

-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%

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%

Αποσβέσεις
Λοιπά έξοδα και ζημίες

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
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Οικονομικά αποτελέσματα

Αποτελέσματα ως ποσοστό των πωλήσεων
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

Αποτέλεσμα προ φόρων

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

Μικτό αποτέλεσμα
0,00%

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%
2019

2020

Μικτό κέρδος & Καθαρό κέρδος 2020-2019
2020

2019

37,28%
27,64%

12,28%
3,83%
Μικτό αποτέλεσμα

Μικτό κέρδος
37,58%,
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Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

Μείωση καθαρών
κερδών κατά

216.350,27 €

Κυριότεροι κίνδυνοι, Αβεβαιότητες και Πιστωτικός
κίνδυνος
Κυρίοτεροί κίνδυνοί, Αβεβαίοτητες καί Πίστωτίκος
κίνδυνος
Η ΕΝΩΣΗ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ Α.Ε. παρακολουθεί συνεχως τίς εξελίξείς εχοντας ως στοχο
να περίορίσεί οσο το δυνατον τίς πίθανες αρνητίκες επίπτωσείς οί οποίες μπορεί να
προκυψουν απο δίαφορα γεγονοτα. Οί συνηθείς χρηματοοίκονομίκοί καί λοίποί κίνδυνοί
στους οποίους εκτίθεταί η Εταίρεία αφορα :
 Εφοδίαστίκη αλυσίδα
Οί Βασίκοί προμηθευτες της Εταίρείας είναί απο την ευρωπαίκη αγορα. Οί κανονες
συνεργασίας μεταξυ τους είναί συμφωνοί με τους συνηθείς ορους της αγορας. Δεν
υπαρχουν προμηθευτες, η δίακοπη της συνεργασίας των οποίων θα εθετε σε κίνδυνο την
λείτουργία της Εταίρείας καί η Εταίρεία δίατηρεί ίκανο αποθεμα στη περίπτωσης
παροδίκης αδυναμίας εφοδίασμου απο τους προμηθευτες.
 Κίνδυνος Μείωσης της ζητησης.
Η παρατεταμενη υφεση στην Ελλαδα καί οί δίαρκείς αναπροσαρμογες των οίκονομίκων
δεδομενων, συντελουν στην συντηρηση ενος αβεβαίου οίκονομίκου περίβαλλοντος. Η
ΕΝΩΣΗ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ Α.Ε. παραμενεί προς το παρον σταθερη παρα το γενίκοτερο
κλίμα οίκονομίκης υφεσης καί ταυτοχρονα προσπαθεί να δίατηρεί την «ελαστίκοτητα»
των δαπανων της.
 Λείτουργίκος / Ρυθμίστίκος κίνδυνος.
Ενδεχομενες τροποποίησείς του ρυθμίστίκου καί νομοθετίκου πλαίσίου, η εφαρμογη των
προβλεψεων του Μνημονίου κ.λ.π., ενδεχεταί να εχουν σημαντίκη επίπτωση στη
λείτουργία, στην οίκονομίκη κατασταση, τα λείτουργίκα αποτελεσματα καί τη ρευστοτητα
της Εταίρείας.
 Κίνδυνοί που σχετίζονταί με τον κλαδο που δραστηρίοποίείταί η Εταίρεία.
Δεν υπαρχουν ίδίαίτεροί κίνδυνοί γία τον κλαδο περα απο αυτους που ίσχυουν γία το
συνολο της Αγορας που βρίσκεταί σε υφεση καί αβεβαίοτητα που μπορεί να χαρακτηρίζεί
την Ελληνίκη αλλα καί την παγκοσμία αγορα.
 Κίνδυνο ρευστοτητας, κεφαλαίου
Αναφορίκα με τον κίνδυνο ρευστοτητας, επίσημαίνουμε πως παρακολουθουμε
προσεκτίκα τίς προγραμματίσμενες πληρωμες γία τίς υποχρεωσείς της εταίρείας, καθως
καί των ταμείακων εκροων απο την καθημερίνη της δραστηρίοτητα.
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Περιβαλλοντικά ζητήματα
Περίβαλλοντίκα ζητηματα
Η προστασία του Περίβαλλοντος αποτελεί βασίκο μελημα της ΕΞΠΑ Α.Ε. καί γία το λογο
αυτο πραγματοποίεί ετησίως επενδυσείς, προκείμενου να μείωνεί συνεχως το
περίβαλλοντίκο της αποτυπωμα. Η Εταίρεία θα εφαρμοσεί ολοκληρωμενο Συστημα
Περίβαλλοντίκης Δίαχείρίσης, το οποίο θα πίστοποίηθεί συμφωνα με το δίεθνες προτυπο
ISO 14001 στο εγγυς μελλον.
Η εταίρεία, αναγνωρίζεί τίς υποχρεωσείς της απεναντί στο περίβαλλον καί της αναγκης
συνεχους βελτίωσης των περίβαλλοντίκων επίδοσεων της, ετσί ωστε να επίτυγχανεί μία
ίσορροπημενη οίκονομίκη αναπτυξη σε αρμονία με την προστασία του περίβαλλοντος. Η
περίβαλλοντίκη πολίτίκη της, εστίαζεταί στα ακολουθα:
 Δίαχείρίση των παραγομενων στερεων καί υγρων αποβλητων , δίνοντας
προτεραίοτητα στην χωρίστη συλλογη τους καί την ανακυκλωση
 Εξοίκονομηση ενεργείας με την αναπτυξη συστηματος παρακολουθησης της
καταναλωσης φυσίκων πορων
 Δίαρκη ενημερωση του προσωπίκου σε θεματα περίβαλλοντος
 Εκπαίδευση των εργαζομενων σε θεματα προστασίας του περίβαλλοντος.

Στα πλαίσία λείτουργίας των δραστηρίοτητων της εταίρεία μας, στοχος μας είναί η οσο το
δυνατο λίγοτερη καταναλωση πορων με εφαρμογη πολίτίκων στοχευουμε στη μείωση της
καταναλωσης της ενεργείας της εταίρείας μας.
 Ανακυκλωση υλίκων καί αναλωσίμων. Τα απορρίμματα οπως π.χ. χαρτί, toner καί
οίκίακες μπαταρίες ανακυκλωνονταί σε τακτίκη βαση συμβαλλοντας στη μείωση της
αμεσης περίβαλλοντίκης μας επίδρασης.
 Λαμπες τεχνολογίας LED σε ολους τους χωρους της εταίρείας μας μείωνοντας την
καταναλωση ενεργείας.
 Δίαρκη ενημερωση του προσωπίκου σε θεματα περίβαλλοντος
 Εκπαίδευση των εργαζομενων σε θεματα προστασίας του περίβαλλοντος.

Η Εταίρεία, ΕΝΩΣΗ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ Α.Ε. λογω του αντίκείμενου της δεν αναπτυσεί
πρασίνα εμπορευματα καί δεν επίβαρυνεί ίδίαίτερα το περίβαλλον κατα την μεταφορα καί
δίαθεση των εμπορευματων η υπηρεσίων της. Καταναλωνεί ενεργεία μονο απο παροχο
ηλεκτρίκου ρευματος συνεχίζοντας την αντίκατασταση λαμπτηρων φωτίσμου απο νεους
τεχνολογίας LED.
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Εργασιακά ζητήματα
Εργασίακα ζητηματα
Υπευθυνότητα για τον εργαζόμενο
Οί Άνθρωποί στην ΕΞΠΑ Α.Ε. αποτελουν τους πρωταγωνίστες στην εξελίξη της. Η
Εταίρεία αναγνωρίζοντας τη συμβολη τους, δεσμευεταί γία τη συνεχη αναπτυξη καί
την ενδυναμωση του Ανθρωπίνου Δυναμίκου της. Ευθυγραμμίζομενη με τη δεσμευση
της εχεί αναπτυξεί Πολίτίκη Ανθρωπίνου Δυναμίκου καί εφαρμοζεί δίαδίκασίες οί
οποίες οδηγουν στην αναπτυξη των δεξίοτητων των εργαζομενων. Η ΕΞΠΑ Α.Ε. ,
προαγεί την αναπτυξη θετίκου κλίματος μεταξυ των εργαζομενων, επίκροτεί την
εποίκοδομητίκη συνεργασία καί προτρεπεί τους εργαζομενους της στην δίαμορφωση
συμπερίφορας που χαρακτηρίζεταί απο υπευθυνοτητα, εντίμοτητα, ακεραίοτητα,
δίκαίοσυνη, ευγενεία προς συναδελφους, πελατες, συνεργατες, προμηθευτες καί τίς
τοπίκες κοίνωνίες που δραστηρίοποίείταί.

Φροντίδα για την Υγεία και Ασφάλεια στον εργασιακό χώρο
Η δίατηρηση ενος υγίους καί ασφαλους περίβαλλοντος αποτελεί προτεραίοτητα της
ΕΞΠΑ Α.Ε. Σε ολο το εργοστασίο της ΕΞΠΑ Α.Ε. υπαρχουν φαρμακεία καθως καί
εξοπλίσμος καταλληλος ετσί ωστε να αποφευγονταί τυχον ατυχηματα η να
προλαμβανονταί στο μεγίστο βαθμο.

Υπευθυνότητα για την Κοινωνία
Η ΕΞΠΑ Α.Ε. δίνεί ίδίαίτερη σημασία στην κοίνωνίκη συνείσφορα, οπως αποδείκνυεταί
καί εκφραζεταί με τίς προσπαθείες καί τίς πρωτοβουλίες τοσο της Δίοίκησης οσο καί
των εργαζομενων της. Στοχος της Εταίρείας μας είναί να συμβαλλεί στην αναπτυξη του
κοίνωνίκου συνολου καί ίδίαίτερα στη δημίουργία προστίθεμενης αξίας γία τίς
κοίνωνίες που την περίβαλλουν. Οί αξονες ενίσχυσης των τοπίκων κοίνωνίων απο την
ΕΞΠΑ Α.Ε. αφορουν την Τοπίκη Απασχοληση, καί την Τοπίκη Οίκονομία.

Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων
Η ΕΞΠΑ Α.Ε. δίνεί ίδίαίτερη σημασία στα δίκαίωματα των εργαζομενων της. Οί
δίακρίσείς μενουν εξω απο τον εργασίακο της χωρο καθως ολοί οί εργαζομενοί της
είναί ίσοί καί με ίσα δίκαίωματα.
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Εργασιακά ζητήματα
Η Εταίρεία ΕΝΩΣΗ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ Α.Ε. σεβεταί τίς Δίεθνείς Αρχες Ανθρωπίνων
Δίκαίωματων που συμπερίλαμβανονταί στη Δίεθνη Δίακυρηξη γία τα Ανθρωπίνα
Δίκαίωματα του Οργανίσμου Ηνωμενων Εθνων καί είδίκοτερα μεταξυ αλλων τίς
αρχες:






της ίσης μεταχείρίσης
σεβασμου των ανθρωπίνων δίκαίωματων
της δίαφορετίκοτητας
της παροχης ίσων ευκαίρίων προς ολους τους εργαζομενους της καί
της αποφυγης χρησης παίδίκης η καταναγκαστίκης εργασίας.

Η δίασφαλίση των ανθρωπίνων δίκαίωματων, αποτελεί βασίκο ζητημα γία την
εταίρεία μας με γνωμονα τη δίασφαλίση της ίσοτίμίας, της ίσης μεταχείρίσης καθε
πελατη καί αποτρεπεί καθε είδους ρατσίστίκης συμπερίφορας.
Η Εταίρεία φροντίζεί γία την δίασφαλίση των καταλληλων συνθηκων εργασίας καί
την τηρηση των βασίκων κανονων υγείας καί ασφαλείας με στοχο την δίατηρηση ενος
ασφαλους περίβαλλοντος εργασίας χωρίς κίνδυνο εργατίκου ατυχηματος. Η Εταίρεία
ΕΝΩΣΗ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ Α.Ε. δίαθετεί τεχνίκο ασφαλείας συμφωνα με την
ίσχυουσα νομοθεσία καί σεβεταί τα δίκαίωματα των εργαζομενων την συνδίκαλίστίκη
ελευθερία τηρωντας την εργατίκη Νομοθεσία. Σε ολους τους χωρους εργασίας
δίατηρεί υλίκα πρωτων βοηθείων καί εκπαίδευεί συστηματίκα τους εργαζομενους είτε
με εσωτερίκα η με εξωτερίκα σεμίναρία.
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Χρηματοοικονομικοί και Μη Χρηματοοικονομικοί
δείκτες.
Χρηματοοίκονομίκοί καί Μη Χρηματοοίκονομίκοί δείκτες.
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
Κυκλοφορούν
2.387.180,60

Αριθμοδείκτης Γενικής ή
έμμεσης ρευστότητας. (

=

Current ratio )

ενεργητικό

=

Βραχυπρόθεσμες

=

3,36

=

3,12

711.332,29

υποχρεώσεις

2020
Κυκλοφορούν
2.539.916,87

Αριθμοδείκτης Γενικής ή
έμμεσης ρευστότητας. (
Current ratio )

=

ενεργητικό
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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Χρηματοοικονομικοί και Μη Χρηματοοικονομικοί
δείκτες.
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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Χρηματοοικονομικοί και Μη Χρηματοοικονομικοί
δείκτες.

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.

Σελίδα 18

Χρηματοοικονομικοί και Μη Χρηματοοικονομικοί
δείκτες.
Αριθμοδείκτης Ειδικής ή άμεσης ρευστότητας. ( Acid-test Ratio )

Τύπος = Κυκλοφορούν ενεργητικό - Αποθέματα / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

2019
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αριθμοδείκτης Ειδικής ή
άμεσης ρευστότητας. ( Acid-

=

test Ratio )

2.387.180,60 –
691.282,07

– Αποθέματα

=

Βραχυπρόθεσμες

=

2,38

=

2,19

711.332,29

υποχρεώσεις

2020
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αριθμοδείκτης Ειδικής ή
άμεσης ρευστότητας. ( Acidtest Ratio )

=

- Αποθέματα
Βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις

2.539.916,87 –
760.492,89
=
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.

Σελίδα 19

Χρηματοοικονομικοί και Μη Χρηματοοικονομικοί
δείκτες.
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 ).

Σελίδα 20

Χρηματοοικονομικοί και Μη Χρηματοοικονομικοί
δείκτες.

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.

Σελίδα 21

Χρηματοοικονομικοί και Μη Χρηματοοικονομικοί
δείκτες.
Αριθμοδείκτης Ταμειακής ρευστότητας. ( Cash Ratio )
Τύπος = Διαθέσιμο ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

2019
Διαθέσιμο
170.125,48
Αριθμοδείκτης Ταμειακής
ρευστότητας. ( Cash Ratio )

=

ενεργητικό

=

Βραχυπρόθεσμες

=

0,24

=

0,13

711.332,29

υποχρεώσεις

2020
Διαθέσιμο
102.124,40
Αριθμοδείκτης Ταμειακής
ρευστότητας. ( Cash Ratio )

=

ενεργητικό
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 ).

Σελίδα 22

Χρηματοοικονομικοί και Μη Χρηματοοικονομικοί
δείκτες.

Ο παραπάνω δείκτης μας δείχνει πόσες φορές η εταιρεία μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις της.
Παρατηρούμε μια ικανοποιητική επάρκεια ταμεικής ρευστότητας για την εταιρεία.

Σελίδα 23

Χρηματοοικονομικοί και Μη Χρηματοοικονομικοί
δείκτες.
Αριθμοδείκτης Αμυντικού χρονικού διαστήματος ( Defensive Interval Ratio )
Τύπος = Διαθέσιμα + Χρεόγραφα + Απαιτήσεις / Προβλεπόμενα ημερήσια έξοδα

2019
Διαθέσιμα + Χρεώγραφα
1.695.898,53

Αριθμοδείκτης

+ Απαιτήσεις

Αμυντικού χρονικού
διαστήματος ( Defensive

=

Interval Ratio )

=
Προβλεπόμενα ημερήσια

( 1.694.164,18 +
111.695,71 +

=

318,19 σε ημέρες

=

372,79 σε ημέρες

121.003,67 + 5,32 +

έξοδα

16.660,79 - 24.821,05 )
/ 360

2020
Διαθέσιμα + Χρεώγραφα
1.779.423,98

Αριθμοδείκτης

+ Απαιτήσεις

Αμυντικού χρονικού
διαστήματος ( Defensive
Interval Ratio )

=

=
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

Σελίδα 24

Χρηματοοικονομικοί και Μη Χρηματοοικονομικοί
δείκτες.
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.

Σελίδα 25

Χρηματοοικονομικοί και Μη Χρηματοοικονομικοί
δείκτες.
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
Σύνολο πωλήσεων

Δείκτης Κυκλοφοριακής
Ταχύτητας Ενεργητικού (

=

Asset Turnover Ratio )

2.334.919,50
=

Σύνολο Ενεργητικού

=

0,84

=

0,63

2.764.059,91

2020
Σύνολο πωλήσεων

Δείκτης Κυκλοφοριακής
Ταχύτητας Ενεργητικού (
Asset Turnover Ratio )

=

1.835.311,06
=

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.

Σελίδα 26

Χρηματοοικονομικοί και Μη Χρηματοοικονομικοί
δείκτες.
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.

Σελίδα 27

Χρηματοοικονομικοί και Μη Χρηματοοικονομικοί
δείκτες.
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
Σύνολο πωλήσεων

Δείκτης Κυκλοφοριακής
Ταχύτητας Παγίων ( Fixed

=

Asset Turnover Ratio )

2.334.919,50
=

Καθαρά Πάγια

=

6,20

=

5,13

( 376.879,31 + 0,00 )

2020
Σύνολο πωλήσεων

Δείκτης Κυκλοφοριακής
Ταχύτητας Παγίων ( Fixed
Asset Turnover Ratio )

=

1.835.311,06
=

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

Σελίδα 28

Χρηματοοικονομικοί και Μη Χρηματοοικονομικοί
δείκτες.
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.

Σελίδα 29

Χρηματοοικονομικοί και Μη Χρηματοοικονομικοί
δείκτες.
Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων ( Inventory Turnover Ratio )
Τύπος = Κόστος πωληθέντων / Αποθέματα

2019
Δείκτης Κυκλοφοριακής
Ταχύτητας Αποθεμάτων

Κόστος πωληθέντων
=

1.694.164,18
=

Αποθέματα

( Inventory Turnover Ratio )

=

2,45

=

1,51

691.282,07

2020
Δείκτης Κυκλοφοριακής
Ταχύτητας Αποθεμάτων
( Inventory Turnover Ratio )

Κόστος πωληθέντων
=

1.151.137,77
=

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.

Σελίδα 30

Χρηματοοικονομικοί και Μη Χρηματοοικονομικοί
δείκτες.

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

Σελίδα 31

Χρηματοοικονομικοί και Μη Χρηματοοικονομικοί
δείκτες.
Δείκτης Ταχύτητας είσπραξης εμπορικών απαιτήσεων – πελατών ( Receivables Turnover
Ratio ) σε ημέρες
Τύπος = Εμπορικές απαιτήσεις Χ 360 / Συνολικές Πωλήσεις

2019
Εμπορικές απαιτήσεις Χ

Δείκτης Ταχύτητας
είσπραξης απαιτήσεων (
Receivables Turnover Ratio

1.488.058,07 Χ 360

360
=

=
Συνολικές πωλήσεις

)

=

229,43 ημέρες

=

322,18 ημέρες

2.334.919,50

2020
Εμπορικές απαιτήσεις Χ

Δείκτης Ταχύτητας
είσπραξης απαιτήσεων (
Receivables Turnover Ratio
)

1.642.495,12 Χ 360

360
=

=
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.

Σελίδα 32

Χρηματοοικονομικοί και Μη Χρηματοοικονομικοί
δείκτες.

Παρατηρούμε μία ανοδική τάση ( σε σχέση με την προηγούμενη χρήση ) που δείχνει αποτελεσματικό
ρυθμό είσπραξης των απαιτήσεων.

Σελίδα 33

Χρηματοοικονομικοί και Μη Χρηματοοικονομικοί
δείκτες.
Δείκτης Ταχύτητας πληρωμής εμπορικών υποχρεώσεων – προμηθευτών ( Trade Creditors
to Purchases Ratio ) σε ημέρες

Τύπος = Εμπορικές υποχρεώσεις Χ 360 / Κόστος πωληθέντων

2019
Εμπορικές

Δείκτης Ταχύτητας
πληρωμής υποχρεώσεων (
Trade Creditors to

136.723,39 Χ 360
=

Purchases Ratio )

υποχρεώσεις Χ 360

=

Κόστος πωληθέντων

=

29,05 ημέρες

=

77,21 ημέρες

1.694.164,18

2020
Εμπορικές

Δείκτης Ταχύτητας
πληρωμής υποχρεώσεων (
Trade Creditors to
Purchases Ratio )

246.886,58 Χ 360
=

υποχρεώσεις Χ 360

=

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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Χρηματοοικονομικοί και Μη Χρηματοοικονομικοί
δείκτες.

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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Χρηματοοικονομικοί και Μη Χρηματοοικονομικοί
δείκτες.
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
Μικτό
640.755,32

Δείκτης Μεικτού περιθωρίου
κέρδους ( Gross Profit

αποτέλεσμα
=

Margin )

=
Πωλήσεις

2.334.919,50

Χ 100

X 100

=

27,44

=

37,28

2020
Μικτό
684.173,29

Δείκτης Μεικτού περιθωρίου
κέρδους ( Gross Profit
Margin )

αποτέλεσμα
=

=
Πωλήσεις

1.835.311,06

Χ 100

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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Χρηματοοικονομικοί και Μη Χρηματοοικονομικοί
δείκτες.
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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Χρηματοοικονομικοί και Μη Χρηματοοικονομικοί
δείκτες.
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Λοιπά Στοιχεία
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.

Σελίδα 39

Λοιπά Στοιχεία
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
Στοιχεία επικοινωνίας
ΣΚΟΡΔΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΣ

ΠΑΥΛΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΕΛΟΣ ΔΣ

Τηλ. 6980860404

Kalampokis@expa-sa.gr

pavlaki@expasa.gr

skordas@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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