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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( ή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ(-ΩΝ) ) 
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ( ή ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ή ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ) 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ………………………………….» 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 
1/1/2020 – 31/12/2020 
 
Προς 
Την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ( ή Συνέλευση των Εταίρων ) 
 
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι ( ή Εταίροι ) , έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την Ετήσια Έκθεση 
του Διοικητικού Συμβουλίου ( ή Διαχειριστή (-ων)) σύμφωνα με το καταστατικό και το άρθρο 43α 
του ν. 2190/1920, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2020 και να σας ενημερώσουμε 
για σημαντικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες της και να ζητήσουμε την έγκρισή σας. 
 
Σημειώνουμε ότι η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με 
τις σχετικές διατάξεις του ν. 2190/1920 όπως ισχύει. 
 
[ Σημείωση-Προσοχή : Η ανάλυση των επιμέρους θεμάτων που ακολουθεί, είναι ενδεικτική και 
πρέπει να προσαρμόζεται στην ιδιαίτερη περίπτωση της κάθε εταιρείας, ανάλογα με το μέγεθος και 
την πολυπλοκότητα της ] 
 
1. Ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας και της θέσης της 
εταιρείας  (περίπτωση α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 43α του ν. 2190/1920   σε συνδυασμό με 
την εγκύκλιο, αρ. πρωτ.: 62784/2017 ) . 
 
α. Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου 
 
[ Το επιχειρηματικό μοντέλο περιγράφει πώς μια οντότητα δημιουργεί και διατηρεί την αξία μέσα 
από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της μακροπρόθεσμα. Επίσης παρέχει μια επισκόπηση του πώς 
λειτουργεί μια οντότητα περιγράφοντας το πώς μετατρέπει τις εισροές σε εκροές μέσω των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. 
Ο πρώτος παράγοντας για την απόδοση μιας εταιρίας είναι το επιχειρηματικό της μοντέλο. Αυτό 
είναι η μέθοδος που η εταιρία κατασκευάζει και χρησιμοποιεί τους πόρους της για να προσφέρει 
στους πελάτες της μεγαλύτερη αξία από όσο μπορούν οι ανταγωνιστές της και να κερδίσει χρήματα. 
Συγκεκριμένα, καθορίζει λεπτομερώς τον τρόπο που η εταιρία παράγει κέρδος τώρα και πώς 
σχεδιάζει να κάνει το ίδιο μακροπρόθεσμα, είναι αυτό που καθιστά μια εταιρία ικανή να αποκτήσει 
ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα [1] ] . 
 
Η εταιρεία «…………» ιδρύθηκε το …………. και εδρεύει στο ……………. 
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Το κύριο αντικείμενό της είναι : ………………………………. 
 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στο κλάδο ………………………. 
 
Τα εμπορευόμενα προϊόντα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες εκ μέρους της Εταιρείας εντάσσονται 
στους ακόλουθους τομείς: α) …… β) …. 
 
Η παραγωγική διαδικασία της Εταιρείας έχει ως εξής : …………………………. 
 
Οι κυριότερες εγκαταστάσεις και εξοπλισμένος της εταιρείας είναι : ………………. 
 
Πελάτες της είναι : Επιχειρήσεις του κλάδου …………. (ή και) πελάτες λιανικής. 
 
Το δίκτυο πωλήσεων της Εταιρείας γεωγραφικά καλύπτει τις εξής περιοχές : .. 
 
Η διαφήμιση των προϊόντων και των υπηρεσιών γίνεται μέσω : ……………………… 
 
Η Εταιρεία διοικείται από τους : α) όνομα – επαγγελματική ιδιότητα – τομέας ευθύνης στην Εταιρεία 
……………. β) ……………….. εκ των οποίων οι : α) ………………..β) ……………… είναι και μέτοχοι ( εταίροι ) της 
εταιρείας . 
 
Η επιτυχημένη δραστηριότητα της Εταιρείας οφείλεται στους εξής παράγοντες : α) Πελατολόγιο 
του οποίου ικανοποιούνται οι ανάγκες, β) Εξειδικευμένο προσωπικό γ) …………………………………. 
 
 
β. Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές 
 
Στόχοι 
α) Αύξηση του τζίρου, 
β) βελτίωση του περιθωρίου μικτού και καθαρού κέρδους, 
γ) ……………….. 
 
Βασικές αξίες 
α) Έντιμη σχέση με τους πελάτες, 
β) Κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον, 
γ) Ευκαιρίες εξέλιξης στους εργαζομένους , 
δ) ……………….. 
 
Κύριες στρατηγικές 
α) Επέκταση εντός της επόμενης τριετίας στις εξής αγορές ……………. 
β) Εμπορία ( ή παραγωγή ή παροχή υπηρεσιών ) εντός της επόμενης τριετίας και των εξής ειδών 
……………. 
γ) ……………….. 
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γ. Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης 
 
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. Οι πολιτικές της Εταιρίας στα στάδια της 
παραγωγικής και λειτουργικής της δραστηριότητας δίνουν έμφαση: 
 
α) Στην παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων (ή υπηρεσιών) . 
 
β)Την εφαρμογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια και δικαιοσύνη και την καθιέρωση 
κοινών αρχών και κανόνων. 
 
γ) Σεβασμό για το περιβάλλον . 
 
Στην Εταιρεία δεν υπάρχει γραπτός « Κανονισμός Εργασίας - Οργανόγραμμα» ή άλλος «Κανονισμός» 
( ISO, κ.λπ ). 
ή 
Στην Εταιρεία υπάρχουν οι εξής «Κανονισμοί», οι οποίοι έχουν εγκριθεί από την Διοίκηση της 
Εταιρείας : …………………………………………… 
 
Η Εταιρεία διαθέτει ( ή δεν διαθέτει ) , ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ανεξαρτησία και η πλήρης διαφάνεια λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού 
Ελέγχου, η λειτουργία της εποπτεύεται από το Δ.Σ. 
 
 
δ. Περιγραφή των προηγούμενων επιδόσεων, της αλυσίδας αξίας και των ενσώματων και άυλων 
περιουσιακών στοιχείων. 
 
δα) Προηγούμενες επιδόσεις 
 
Κύκλος εργασιών 
 
Το 2020 ήταν μια ακόμα δύσκολη χρονιά. Η συνέχιση της οικονομικής κρίσης και τα δυσμενή 
οικονομικά μέτρα (capital controls) επηρέασαν αρνητικά το οικονομικό περιβάλλον. 
 
Μέσα σε αυτό το δυσμενές οικονομικό κλίμα, η Εταιρεία κατόρθωσε να καταγράψει αύξηση του 
κύκλου εργασιών της κατά ………….. ( ή είχε μια μείωση του κύκλου εργασιών της κατά ………….., η οποία 
κρίνεται ικανοποιητική σε σχέση με την αγορά και τον κλάδο, που δραστηροποιείται η Εταιρεία ) 
Περιθώριο Καθαρού Κέρδους 
 
Το 2020 το Περιθώριο Καθαρού Κέρδους αυξήθηκε (μειώθηκε), κατά …………. εξαιτίας ………………… 
Άλλες Σημαντικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης 2020 
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Τα Αποτελέσματα προ φόρων για τη χρήση 2020 ανήλθαν σε κέρδη € …………. έναντι κερδών € ……. το 
2015 παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση κατά € ………………... ή σε ποσοστό κατά ………..% 
 
Το Μικτό κέρδος για το 2020 ανέρχεται σε € …………. έναντι € ………….. το 2015 παρουσιάζοντας 
βελτίωση € ……………….. ή σε ποσοστό κατά ………..% 
 
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσίασαν μείωση κατά ……….% συγκριτικά με την προηγούμενη 
χρήση δηλαδή περιορίστηκαν σε € ………… το 2020 από € ……… που ήταν το 2015. 
 
 
Τα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης της εταιρείας ανήλθαν σε € ………… για το 2020 
έναντι € …….., για το 2015 παρουσιάζοντας μείωση ………….%. 
 
Ο συνολικός Δανεισμός από € ………. στις 31/12/2015 περιορίστηκε σε € ………. στις 31/12/2020 
παρουσιάζοντας μείωση κατά ………..%. 
 
Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα της 31/12/2020 εμφανίζονται μειωμένα κατά ………% και 
διαμορφώθηκαν σε € ……… έναντι € ………. την προηγούμενη χρήση. 
 
δβ) «Αλυσίδα αξίας» [2] 
Όλες οι λειτουργίες (κύριες ή υποστηρικτικές ), της Εταιρείας προσπαθούν να προσδώσουν 
«προστιθέμενη αξία» στον πελάτη μας, σε σχέση με την αξία που πήραμε από τον προμηθευτή μας. 
 
δγ) Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία. 
Επενδύσεις το έτος 2020 
 
Το 2020, η Εταιρεία δεν διενέργησε σημαντικές επενδύσεις. 
 
ή 
 
Το 2020, η Εταιρεία διενέργησε τις εξής σημαντικές επενδύσεις: 
 
α) Επέκταση των αποθηκευτικών ( παραγωγικών ) εγκαταστάσεων, αξίας………. 
 
β) Αγορά μηχανημάτων, με σκοπό την …………………… αξίας………. 
 
γ) Αγορά αυτοκινήτων, με σκοπό την …………………… αξίας………. 
 
δ) Μηχανογράφηση του …………………… αξίας………. 
 
Αξία ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 
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Η αξία των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και οι μεταβολές τους το έτος 
2020 φαίνεται στον σχετικό «Πίνακα» του Προσαρτήματος των Οικονομικών Καταστάσεων. 
 
Τα σημαντικότερα από τα στοιχεία αυτά είναι : ………………………. 
 
Επισημαίνουμε ότι η Εταιρεία είναι και κάτοχος των κάτωθι εμπορικών σημάτων : 
 
…………………………….., τα οποία έχουν αναπτυχθεί ( δεν έχουν δηλαδή αγοραστεί ), από την Εταιρεία. 
 
 
 
2. Κυριότεροι κίνδυνοι . ( περίπτωση α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 43α του  ν. 2190/1920 σε 
συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ. πρωτ.: 62784/2017 ) . 
 
Η Εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις έχοντας ως στόχο να περιορίσει όσο το δυνατόν τις 
πιθανές αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν από διάφορα γεγονότα. 
 
Οι συνήθεις χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία είναι : 
 
α) Αναφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα με μνεία στους κύριους προμηθευτές και στους κανόνες 
συνεργασίας μεταξύ τους 
 
- Εφοδιαστική αλυσίδα 
 
Οι Βασικοί προμηθευτές της Εταιρείας είναι από την ευρωπαϊκή αγορά .Οι κανόνες συνεργασίας 
μεταξύ τους είναι σύμφωνοι με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες 
οφειλές στους Προμηθευτές ( ή υπάρχουν σε ελάχιστους μη σημαντικούς λόγω ……………. ) ή άλλες 
παραβάσεις σε σχέση με τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί, με κάποιους από τους Προμηθευτές. 
 
Επίσης δεν υπάρχουν προμηθευτές, η διακοπή της συνεργασίας των οποίων θα έθετε σε κίνδυνο την 
λειτουργία της Εταιρείας και η Εταιρεία διατηρεί ικανό απόθεμα πρώτων υλών ( η εμπορευμάτων ), 
σε περίπτωσης παροδικής αδυναμίας να την εφοδιάσουν οι προμηθευτές . 
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας, επανεξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα την καθαρή ρευστοποιήσιμη 
αξία των αποθεμάτων και σχηματίζει κατάλληλες προβλέψεις ώστε στις οικονομικές καταστάσεις 
να απεικονίζεται η πραγματική αξίας τους. 
 
- Κίνδυνος απαξίωσης αποθεμάτων 
 
Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο απαξίωσης των 
αποθεμάτων της λόγω κακής συντήρησης/φύλαξης ή τεχνολογικής ή άλλης μεταβολής. 
 
- Ασφάλιση αποθεμάτων 
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Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις 
ενδεχόμενες ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές ή από παρόμοια συναφή 
αίτια και η Εταιρεία έχει ασφαλισμένο το σύνολο της αξίας των αποθεμάτων της. 
 
β) Μελλοντικές προοπτικές και πως αυτές επηρεάζονται από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο. 
 
- Κίνδυνος Μείωσης της ζήτησης. 
 
Η παρατεταμένη ύφεση στην Ελλάδα και οι διαρκείς αναπροσαρμογές των οικονομικών δεδομένων, 
συντελούν στην συντήρηση ενός αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος. Η Εταιρεία παραμένει προς 
το παρόν σταθερή παρά το γενικότερο κλίμα οικονομικής ύφεσης και ταυτόχρονα προσπαθεί να 
διατηρεί την « ελαστικότητα » των δαπανών της. 
 
- Κίνδυνος αλλαγής του Κανονιστικού Πλαισίου. 
 
Η Εταιρεία δρα μέσα στο Κανονιστικό πλαίσιο που ορίζει η Νομοθεσία και ισχύει γενικά για τις 
Επιχειρήσεις. ( Επίσης η Εταιρεία κατέχει τις εξής ειδικές άδειες : 
α) Άδεια … τάξεως τεχνικής εταιρείας, 
β) ……………………. Σημειώνεται ότι καμία από τις άδειες αυτές δεν απειλείται με κατάργηση ) 
 
- Λειτουργικός/Ρυθμιστικός κίνδυνος. 
 
Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου, η εφαρμογή των 
προβλέψεων του Μνημονίου κ.λπ, ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στη λειτουργία, στην 
οικονομική κατάσταση, τα λειτουργικά αποτελέσματα και τη ρευστότητα της Εταιρείας 
 
γ) Λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η εταιρεία 
αναπτύσσεται. 
 
- Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. 
 
Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι για τον κλάδο πέρα από αυτούς που ισχύουν για το σύνολο της 
Αγοράς 
ή 
Υπάρχουν για το κλάδο οι εξής κίνδυνοι : α) …………. β) ………….. 
 
- Κίνδυνος Ρευστότητας. 
 
Η Εταιρεία διατηρεί υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, που υπερβαίνουν το σύνολο της έκθεσής του σε 
δανεισμό ενώ παράλληλα διατηρεί εγκεκριμένα πιστωτικά όρια από πιστωτικά ιδρύματα, ώστε να 
διασφαλίζεται έτι περαιτέρω από τον κίνδυνο ρευστότητας. Η Εταιρεία χαίρει υψηλής αξιοπιστίας 
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τόσο έναντι των Τραπεζών, όσο και έναντι των προμηθευτών του, λόγω της …ετους παρουσίας της 
και πλέον δυναμικής πορείας του στην ελληνική αγορά. 
 
ή 
 
Η Εταιρεία διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και υψηλό δείκτη ρευστότητας. 
Η γενική ρευστότητα της Εταιρείας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα Όσον αφορά στη σωστή διαχείριση 
της ρευστότητας, αυτή πραγματοποιείται με το συνδυασμό ρευστών διαθεσίμων, εγκεκριμένων 
τραπεζικών πιστώσεων και αυστηρή παρακολούθηση των ταμειακών ροών. Η παρακολούθηση της 
ρευστότητας πραγματοποιείται σε ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία. Επίσης η εταιρεία κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων ετών εκμεταλλεύεται τις εκπτώσεις που προσφέρουν οι προμηθευτές της 
λόγω τρόπου πληρωμής 
 
Μέχρι σήμερα, η Εταιρεία διασφαλίζει επαρκή πιστωτικά όρια χρηματοδότησης, με ευνοϊκούς 
όρους από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, για να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο αυτό. 
 
- Πιστωτικός Κίνδυνος. 
 
Η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο αφορά κυρίως απαιτήσεις από πελάτες. 
 
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συμβαλλόμενα 
με αυτόν μέρη, κυρίως λόγω της μεγάλης διασποράς του πελατολογίου του. Οι λιανικές πωλήσεις 
πραγματοποιούνται τοις μετρητοίς, μέσω χρεωστικών ή και πιστωτικών καρτών, ενώ αναφορικά με 
τις χονδρικές πωλήσεις η Εταιρεία, με βάση τις εσωτερικές αρχές λειτουργίας του, χορηγεί 
πίστωση, εξετάζοντας κατά περίπτωση την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών. 
 
( ή / και ) 
 
Επιπρόσθετα κατά πάγια τακτική της Εταιρείας, το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων από πελάτες 
ασφαλίζεται. 
 
Η Διοίκηση της Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση 
των επισφαλειών. Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει ένδειξη επισφάλειας των απαιτήσεων 
διενεργούνται σχετικές απομείωσεις. 
 
- Κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων. 
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις ανάγκες 
χρηματοδότησης της Εταιρείας, αλλά επειδή η εξάρτηση της Εταιρείας από τραπεζικό δανεισμό 
είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, δεν υφίσταται σημαντικός επιτοκιακός κίνδυνος 
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- Συναλλαγματικός κίνδυνος. 
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας, παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγματικούς κινδύνους που ενδέχεται 
να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων. 
 
Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών καθώς η Εταιρεία δραστηριοποιείται 
κυρίως στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά και τιμολογεί σε Ευρώ.. Επιπλέον όλες οι δανειακές 
υποχρεώσεις είναι σε Ευρώ. 
 
- Κίνδυνος τιμής 
 
Η Εταιρεία, αντιμετωπίζει κίνδυνο από τις μεταβολές στις τιμές των ανταγωνιστικών προϊόντων. Η 
Εταιρεία διαμορφώνει την τιμολογιακή της πολιτική με βάση την τιμή προμήθειας . 
 
- Διάφοροι ειδικοί κίνδυνοι. 
 
Δεν υπάρχουν. 
ή 
Υπάρχουν οι εξής : α) …………., β) ……………. 
 
3. Περιβαλλοντικά ζητήματα (περίπτωση α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 43α του ν. 2190/1920 
σε συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ. πρωτ.: 62784/2017 ) . 
 
Η εταιρεία, αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και της ανάγκης συνεχούς 
βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, έτσι ώστε να επιτυγχάνει μια ισορροπημένη 
οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με την προστασία του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική πολιτική 
της, εστιάζεται στα ακόλουθα: 
 
Διαχείριση των παραγόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων , δίνοντας προτεραιότητα στην 
χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση 
 
Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών 
πόρων 
 
Διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος 
 
Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. 
 
α) Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον 
 
Η Εταιρεία λόγω του αντικειμένου της δεν δημιουργεί ιδιαίτερα απορρίμματα τα οποία να 
επιβαρύνουν το περιβάλλον. 
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ή 
 
Η Εταιρεία λόγω του αντικειμένου της δημιουργεί τις εξής κατηγορίες απορριμμάτων τα οποία να 
επιβαρύνουν το περιβάλλον: 
 
- Απαξιωμένα ή Ακατάλληλα εμπορεύματα ή προϊόντα ή πρώτες ύλες : Απορρίπτονται με την 
προβλεπόμενη υποχρεωτική διαδικασία. 
- …………………. 
 
Σημειώνουμε ότι : Η εταιρεία διαθέτη Πιστοποιητικό ISO ………. από τον φορέα πιστοποίησης 
…………….. για παραγωγή και εμπορία. 
 
β) Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την πρόληψη και τον 
έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από διάφορους παράγοντες 
  
 
Ενεργειακή χρήση : 
Η Εταιρεία καταναλώνει ενέργεια μόνο από πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος (ή και) Από κατανάλωση 
πετρελαίου: Συγκεκριμένα χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία ως εξής : ………………. 
 
Άμεση και έμμεση έκκληση ατμοσφαιρικών ρύπων : 
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση ή ……………….. 
 
Προστασία της βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων : ………………….. 
 
Διαχείριση αποβλήτων : ………………. 
 
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μεταφορά ή από τη χρήση και τη διάθεση των προϊόντων και 
των υπηρεσιών : 
Η Εταιρεία, λόγω του αντικειμένου της δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα το περιβάλλον κατά την μεταφορά-
χρήση και διάθεση των προϊόντων-εμπορευμάτων-υπηρεσιών της (ή και) 
Η Εταιρεία, λόγω του αντικειμένου της επιβαρύνει το περιβάλλον κατά την μεταφορά-χρήση και 
διάθεση των προϊόντων-εμπορευμάτων-υπηρεσιών της. Η Εταιρεία έχει συμβληθεί με την « 
Εταιρεία ανακύκλωσης ΧΧΧ » , σύμφωνα με την οποία και για την λήψη των κατάλληλων 
περιβαλλοντολογικών μέτρων, πληρώνει σχετική εισφορά για ……… 
 
[ Ειδικότερη αναφορά μπορεί να γίνει στη σύσταση της Επιτροπής 179/2013 που περιλαμβάνει στα 
παραρτήματα της, το Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα (PEF) και τις μεθόδους και διαδικασίες του 
Οργανισμού Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος (OEF).] 
 
( ή/και ) 
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ξεκίνησε και συνεχίζεται η αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού από νέους τεχνολογίας LED, 
ενέργεια που επίσης κατατείνει στον περιορισμό της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται. 
 
εγκατάσταση στα καταστήματα της Εταιρείας κάδων ανακύκλωσης φορητών ηλεκτρικών στηλών 
(μπαταριών) και ηλεκτρονικών συσκευών. 
 
εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης του χαρτιού 
 
ανακύκλωση μελανιών εκτυπωτών . 
 
 γ) Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν. 
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση 
ή 
Η Εταιρεία αναπτύσσει τα εξής «πράσινα» προϊόντα : ………………………… 
 
4. Εργασιακά ζητήματα ( περίπτωση α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 43α του ν. 2190/1920 , σε 
συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ. πρωτ.: 62784/2017 ) . 
 
Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές 
της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη/ επιλογή, στις 
αποδοχές, στην εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές 
εργασιακές δραστηριότητες. Οι παράγοντες που αποκλειστικά λαμβάνονται υπόψη είναι η εμπειρία, 
η προσωπικότητα, η θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα και οι ικανότητες του 
ατόμου. 
 
Η Εταιρεία παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομένους αυτής να σέβονται τη 
διαφορετικότητα κάθε υπαλλήλου ή προμηθευτή ή πελάτη της Εταιρείας και να μην αποδέχονται 
οποιαδήποτε συμπεριφορά που ενδέχεται να δημιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής. 
 
Η πολιτική της Εταιρείας, στον τομέα αυτό, στηρίζεται στις Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΟΣΑ ή του 
Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO). 
 
α) Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, 
μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών). 
 
Η εταιρεία το 2020 απασχόλησε ……… εργαζομένους διαφορετικών φύλων και ηλικιών και πάγια 
πολιτική της Εταιρείας είναι η παροχή ίσων ευκαιριών στους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλλου, 
θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών . 
 
Οι σχέσεις της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά 
προβλήματα. 
 
β) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία. 
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Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και τηρεί την εργατική Νομοθεσία. Στην χρήση 
2020, κανένα όργανο ελέγχου δεν καταλόγισε παραβάσεις της εργατικής Νομοθεσίας ( ή σε έλεγχο 
που έγινε από την υπηρεσία …… καταλογίστηκαν οι εξής παραβάσεις : ………………. . Η εταιρεία έχει 
προσφύγει στο …………… ή η εταιρεία αφού έλαβε υπόψη, τις παρατηρήσεις του ελέγχου, προέβη στις 
απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις, ώστε στο μέλλον να μην επαναληφθεί παρόμοιο φαινόμενο ) . 
 
Στην εταιρεία δεν υπάρχει σωματείο των εργαζομένων 
ή 
Υπάρχει σωματείο των εργαζομένων με την επωνυμία : ………………… 
 
γ) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία 
 
Η ασφάλεια στην εργασία για τους εργαζομένους αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα και απαραίτητη 
προϋπόθεση στην λειτουργία της Εταιρείας. 
Η εταιρεία διατηρεί σε όλους τους χώρους εργασίας υλικά ( φάρμακα, επιδέσμους κ.λπ ) «πρώτων 
βοηθειών » 
Η εταιρεία διαθέτει « τεχνικό ασφαλείας», σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τα καθήκοντα του 
οποίου είναι : ……….. 
Η εταιρεία διαθέτει « ιατρό εργασίας», σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τα καθήκοντα του 
οποίου είναι : ……….. 
 
δ) Συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κτλ. 
 
Οι διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού, γίνονται με βάση τα απαιτούμενα για την θέση 
προσόντα και χωρίς διακρίσεις. 
 
Η Εταιρεία εκπαιδεύει συστηματικά όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων της, είτε με « εσωτερικά 
», είτε με « εσωτερικά » σεμινάρια . 
 
Ειδικότερα το κόστος για την εκπαίδευση του προσωπικού, το 2020, ανήλθε σε …………………. 
 
Ο τρόπος προαγωγών, είναι με βάση την αξιολόγηση του προϊσταμένου του τμήματος, ( της 
Διεύθυνσης Προσωπικού ( αν υπάρχει ) ) και της Διοίκησης. 
 
Για τα ανωτέρω δεν υπάρχουν γραπτές διαδικασίες (ή Για τα ανωτέρω υπάρχουν γραπτές 
διαδικασίες/κανονισμοί και είναι οι εξής : …………… ) 
 
[ Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επίδοσης οι οποίοι μπορούν να αναφέρονται σε αριθμό αδειών 
(γονικών, ασθενείας, κτλ.), αριθμό ατυχημάτων εργαζομένων και αριθμό αυτών που απασχολούνται 
σε δραστηριότητες με υψηλό κίνδυνο, αριθμό εκπαίδευσης εργαζομένων ανά έτος, αριθμό 
εργαζομένων που εργάζονται με συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης σε σχέση με το σύνολο του 
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δυναμικού της οντότητας, σύνδεση των οικονομικών αποτελεσμάτων της οντότητας με την 
αντίστοιχη πορεία του μέσου μισθού, κτλ.] 
 
5. Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) & μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ) και πρόσθετες 
εξηγήσεις .  (περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 43α του ν. 2190/1920 ) . 
 
α) Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες. 
 
Χρηματοοικονομικοί δείκτες, που δείχνουν την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας είναι : 
  
 α. Οικονομικής Διαρθρώσεως 
 
(…..) 
 
β. Αποδόσεως και Αποδοτικότητας 
 
(…..) 
 
γ. Διαχειριστικής Πολιτικής 
 
(….) 
          
  
 
(*) Για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κινήσεως αθροίζονται τα κονδύλια του κυκλοφορούντος 
ενεργητικού ( «αποθέματα», «απαιτήσεις», «χρεόγραφα» και «διαθέσιμα») . Από το άθροισμα αυτό 
αφαιρείται το άθροισμα των κονδυλίων «βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» του παθητικού . Η 
διαφορά (+ ή -) απεικονίζει το κεφάλαιο κινήσεως κάθε οικονομικής μονάδας στο τέλος της 
περιόδου προσδιορισμού του. 
 
β) Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ). 
Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί, τέτοιου είδους δείκτες. 
 
ή 
 
Χρησιμοποιούνται οι κάτωθι μη χρηματοοικονομικοί βασικοί δείκτες επιδόσεων : 
 
α) Το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) 
β) Το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (the United Nations (UN) Global Compact). 
γ) Το πλαίσιο του ΟΗΕ «προστασία, σεβασμό και αποκατάσταση» με κατευθυντήριες αρχές για τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
δ) Οι κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) 
για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. 
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ε) Το πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης ISO 26000. 
στ) H Τριμερής δήλωση αρχών σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική 
του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ΔΟΕ, ILO). 
ζ) H Παγκόσμια Πρωτοβουλία Υποβολής Εκθέσεων (ΠΠΥΕ, GRI ). 
η) Το Διεθνές Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Αναφοράς (ΔΟΠΑ, IIRC). 
θ) Το Συμβούλιο Προτύπων Βιώσιμης Λογιστικής (ΣΠΒΛ, SASB). 
ι) Το πλαίσιο του Οργανισμού σχετικού με τις επιπτώσεις του άνθρακα (ΟΕΑ, CDP). 
ια) To Συμβούλιο Προτύπων Γνωστοποίησης του Κλίματος (ΣΠΓΚ, CDSB). 
ιβ) Το πλαίσιο του Οργανισμού Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος (ΟΠΑ, OEF). 
 
[ Οι δείκτες αυτοί πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένοι, δεν τίθεται περιορισμός ως προς τη χρήση 
τους και η εταιρεία οφείλει να κάνει σχετική αναφορά στην μεθοδολογία και στον τρόπο συλλογής 
της μετρήσιμης πληροφορίας ] . 
 
γ) Αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις. 
Δεν υπάρχουν σημαντικά ή ιδιαίτερα κονδύλια, τα οποία να χρήζουν ιδιαίτερης ανάλυσης ή 
σχολιασμού, ( πρόσθετες εξηγήσεις) πέρα των πληροφοριών που παρέχονται στις Οικονομικές 
Καταστάσεις. 
ή 
Σημαντικά ή ιδιαίτερα κονδύλια για τα οποία παρέχονται πρόσθετες εξηγήσεις είναι : 
α) …………….. 
β) ………………… 
 
 
 
6. Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας (περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του ν. 
2190/1920 ) . 
 
 
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 κυριότερος στόχος της διοίκησης για το 2017 είναι η διατήρηση της θετικής πορείας των 
αποτελεσμάτων της, μέσα από την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να επιτευχθεί η 
ανάπτυξη πωλήσεων σε νέες αγορές. 
Σχετικά με τις Πωλήσεις και με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, προσδοκούμε αύξηση κατά ποσοστό 
………. % περίπου. 
Σχετικά με τα Κέρδη προ φόρων και με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, προσδοκούμε αύξηση κατά 
ποσοστό ………. % περίπου. 
Τα σημαντικότερα γεγονότα που αναμένεται να επηρεάσουν την πορεία της Εταιρείας είναι: 
(α) Η πορεία της Ελληνικής οικονομίας που επηρεάζει την ζήτηση (β)………….. 
Εξελίξεις ανά δραστηριότητα: 
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α) …………………….. 
Επίσης σημειώνουμε ότι : 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. 
ή 
Συνέβησαν τα εξής σημαντικά γεγονότα : α) ………….. το οποίο θα επηρεάσει ……………. β) …………. 
 
 
 
7. Δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης  ( περίπτωση β της παραγράφου 
3 του άρθρου 43α του ν. 2190/1920 ) . 
 
 
 
Η εταιρεία δεν πραγματοποίησε δαπάνες ή επενδύεις στον τομέα «ερευνών και ανάπτυξης» στη 
χρήση 2020. 
ή 
Η εταιρεία πραγματοποίησε τα εξής έξοδα και επενδύεις στον τομέα «ερευνών και ανάπτυξης» στη 
χρήση 2020: …………………………. 
 
8. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 9 του άρθρου 16 του ΚΝ.2190/1920. (περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του 
ν. 2190/1920 ) . 
 
 
 
Δεν αποκτήθηκαν «ίδιες μετοχές », κατά την διάρκεια της χρήσης 2020. 
ή 
Αποκτήθηκαν «ίδιες μετοχές », κατά την διάρκεια της χρήσης 2020, για τις οποίες παρέχονται οι 
κάτωθι πληροφορίες : 
(α) οι λόγοι των αποκτήσεων είναι : …………………………………… 
(β) ο αριθμός και η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν και μεταβιβάστηκαν καθώς και 
το τμήμα του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν είναι : ……………………… 
(γ) [σε περίπτωση κτήσης ή μεταβίβασης από επαχθή αιτία] Η αξία των μετοχών ήταν :…….. 
(δ) ο αριθμός και η ονομαστική αξία του συνολικού αριθμού των μετοχών που κατέχονται από την 
εταιρεία, καθώς και το τμήμα του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν, είναι : ……… 
 
9. Υποκαταστήματα της Εταιρείας.  (περίπτωση δ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του ν. 
2190/1920  ) . 
 
 
Η εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα 
ή 
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Η εταιρεία διατηρεί τα εξής υποκαταστήματα : 
α) [ Πόλη – Οδός – Αριθμός ], β) …………….. 
 
10. Χρήση «χρηματοπιστωτικών μέσων». (περίπτωση ε της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του ν. 
2190/1920 ) . 
 
 
Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί «χρηματοπιστωτικά μέσα», 
ή 
Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα εξής «χρηματοπιστωτικά μέσα»: ……………………….. 
Σημειώνουμε ότι : 
αα) Οι στόχοι και οι πολιτικές της Εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού 
κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου 
προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης είναι : 
……………………………………………… 
ββ) Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον 
κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών , έχει ως εξής : ………… 
  
 
 
………. , …/…/ 2021 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο/Η Πρόεδρος 
…………………………………………… 
ή 
Ο/Η Διαχειριστής(-στρια) 
…………………………………………… 
 
 
 
…………………………………………… 
 


