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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ   

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «EΠΙΔΟΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»  
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  

01/01/2017 – 31/12/2017  
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 6419701000 

Προς Την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων  
 

Κυρίες και Κύριοι Εταίροι, 
 
Έχουμε  την τιμή να σας υποβάλλουμε την Ετήσια Έκθεση των Διαχειριστών σύμφωνα με το 

καταστατικό, το άρθρο 43α του ν. 2190/1920 και το Ν.4308/2014, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 
χρήσεως 2017 και να σας ενημερώσω για σημαντικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες της και να ζητήσω την 
έγκρισή σας. 

   1. Ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας και της οικονομικής θέσης της                 
εταιρείας 

 Η εταιρεία «EΠΙΔΟΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»  εδρεύει στον δήμο Λυκόβρυσης 
Αττικής , οδός Γρ. Λαμπράκη 29 . Το κύριο αντικείμενό της είναι εργασίες σκυροδέματος  και  οι 
κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων. Η εταιρία  κατά την εταιρική της χρήση 2017 (1/1/2017 – 31/12/2017) , 
πραγματοποίησε  τζίρο 962.967 €  ,  με κόστος εργασιών 743.055 € παρουσιάζοντας μικτό αποτέλεσμα 219.872 
€ . Τα αποτέλεσμα προ φόρων ήταν κέρδη ύψους 80.973 € . Τα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας της εταιρείας 
ανήλθαν σε 139.650 €,ενώ τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανέρχονται σε 1.031 €. Τα αντίστοιχα έσοδα ανήλθαν 
σε 46 €.  Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα της 31/12/2017 ανήλθαν σε 281.968 €. 

Παρ ’όλα αυτά στελεχώθηκε με το κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό και εξοπλίστηκε με τον κατάλληλο 
εξοπλισμό έτσι ούτως ώστε να είναι σε θέση να υλοποιήσει τον σκοπό σύστασής της.  
Η αξία των ενσώματων   περιουσιακών στοιχείων, καθώς και οι μεταβολές τους το έτος 2017 φαίνεται στον 
σχετικό «Πίνακα 1.2» του Προσαρτήματος των Οικονομικών Καταστάσεων. 
 
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 λειτουργικής της δραστηριότητας δίνουν 
έμφαση: 
α) Στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών 
β)Την εφαρμογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια και δικαιοσύνη και την καθιέρωση κοινών αρχών 
και κανόνων. 
Στην Εταιρεία δεν υπάρχει γραπτός « Κανονισμός Εργασίας - Οργανόγραμμα» ή άλλος «Κανονισμός».  
Η Εταιρεία 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 τον Διαχειριστή.  
 
 
2. Κυριότεροι κίνδυνοι .  
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.  
Λόγω της φύσεως και του αντικειμένου της, η εταιρεία δεν εκτίθεται σε συνήθεις χρηματοοικονομικούς και 
λοιπούς κινδύνους. 
 
- Κίνδυνος αλλαγής του Κανονιστικού Πλαισίου. 
Η Εταιρεία δρα μέσα στο Κανονιστικό πλαίσιο που ορίζει η Νομοθεσία και ισχύει γενικά για τις Επιχειρήσεις.  
 
- 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.  
 
- Κίνδυνος Ρευστότητας. 
Η Εταιρεία διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και υψηλό δείκτη ρευστότητας.  

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43α
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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.  
 
- Πιστωτικός Κίνδυνος. 
Η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο αφορά κυρίως απαιτήσεις από πελάτες. 
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 , δεν υφίσταται σημαντικός επιτοκιακός κίνδυνος  
- Συναλλαγματικός κίνδυνος. 
 
Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών καθώς η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην 
Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά και τιμολογεί σε Ευρώ. Επιπλέον όλες οι υποχρεώσεις της είναι σε Ευρώ. 
 
- Κίνδυνος τιμής 
Δεν υπάρχει.  
 
- Διάφοροι ειδικοί κίνδυνοι. 
Δεν υπάρχουν. 
 
 
3. Περιβαλλοντικά ζητήματα. 
Δεν υφίσταται θέματα περιβάλλοντος , καθώς το είδος και των μέγεθος των εργασιών της εταιρείας δεν έχουν 
κανένα απολύτως περιβαλλοντικό αντίκτυπο. 
 
 
4. Εργασιακά ζητήματα . 
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. 
Η εταιρεία το 2017απασχόλησε κατά μέσο όρο 20 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. 
Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και τηρεί την εργατική Νομοθεσία. Στην χρήση 2017, 
κανένα όργανο ελέγχου δεν καταλόγισε παραβάσεις της εργατικής Νομοθεσίας.  
Στην εταιρεία δεν υπάρχει σωματείο των εργαζομένων 
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. 
Η εταιρεία δεν υποχρεούται να διαθέτει « ιατρό εργασίας», σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 
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 Ο τρόπος προαγωγών, είναι με βάση την αξιολόγηση του 
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προϊσταμένου του τμήματος και της Διοίκησης. Για τα ανωτέρω δεν υπάρχουν γραπτές διαδικασίες  
 
 
5. Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) & μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ) και πρόσθετες εξηγήσεις  
α) Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες. 
Χρηματοοικονομικοί δείκτες, που δείχνουν την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας είναι : 
 
 

α. Οικονομικής Διαρθρώσεως   2017   2016 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
95% 

932.956 
93% 

689.364 

Σύνολο ενεργητικού 978.215 726.591 

Πάγιο ενεργητικό  
5% 

45.259 
5% 

37.227 

Σύνολο ενεργητικού 978.215 726.591 

Ίδια κεφάλαια                
65% 

381.455 
74% 

304.865 

Σύνολο υποχρεώσεων 588.468 413.434 

Σύνολο υποχρεώσεων 
60% 

588.468 
57% 

413.434 

Σύνολο παθητικού 978.215 726.591 

Ίδια κεφάλαια               
39% 

381.455 
42% 

304.865 

Σύνολο παθητικού 978.215 726.591 

Ίδια κεφάλαια               
843% 

381.455 
819% 

304.865 

Πάγιο ενεργητικό 45.259 37.227 

 Κεφάλαιο κινήσεως  
38% 

350.501 
40% 

276.785 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 932.956 689.364 

Κυκλοφορούν ενεργητικό       
159% 

932.956 
167% 

689.364 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 588.468 413.434 

   
   

β. Αποδόσεως και Αποδοτικότητας   2017   2016 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ 
φόρων 8% 

80.973 
-3% 

-46.718 

Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών 962.927,20 1.371.177,67 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ 
φόρων 21% 

80.973 -
147% 

-46.718 

Ίδια κεφάλαια 381.455 304.865 

 Μικτά αποτελέσματα  
23% 

219.872 
11% 

146.799 

Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών 962.927,20 1.371.177,67 

 
 
 

    

β) Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ). 
Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί, τέτοιου είδους δείκτες. 
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, πέρα 
των πληροφοριών που παρέχονται στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
 
6. Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας . 
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 2018 είναι η υλοποίηση του σκοπού 
σύστασής της . 
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.  
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7. Δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης . 
Η εταιρεία δεν πραγματοποίησε δαπάνες ή επενδύεις στον τομέα «ερευνών και ανάπτυξης» στη χρήση 2017. 
8. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του 
άρθρου 16 του ΚΝ.2190/1920.  
Δεν αποκτήθηκαν «ίδιες μετοχές », κατά την διάρκεια της χρήσης 2017. 
9. Υποκαταστήματα της Εταιρείας.   
Η εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα  
10. Χρήση «χρηματοπιστωτικών μέσων».  
Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί «χρηματοπιστωτικά μέσα».  
 
Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα σημαντικό γεγονός, που θα 
μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρείας. 

 
           Κύριοι Εταίροι, 

 
 

Με τη σύντομη αυτή έκθεσή μας θέσαμε υπόψη σας τα κυριότερα κονδύλια της εταιρείας τις προσδοκίες και 
προοπτικές που υπάρχουν για το άμεσο μέλλον. 

 
Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε και σας καλούμε να εγκρίνετε τόσο την παρούσα Έκθεση 
Διαχείρισης όσο και τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2017. 

 
 

Λυκόβρυση  , 26/07/ 2018 
Οι Διαχειριστές 

…………………………………………… 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ                      ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ 

 

 

 


