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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΦΑΡΜΑ ΕΦΥΡΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  

1/1/2016 – 31/12/2016 

 

Προς 

Την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού 

Συμβουλίου  σύμφωνα με το καταστατικό και το άρθρο 43α του ν. 2190/1920, τις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της χρήσεως 2016 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. 

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  

 

Η εταιρεία «ΦΑΡΜΑ ΕΦΥΡΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε το 1985 και εδρεύει στο Κουταλά Κορινθίας , ενώ χρησιμοποιεί την 

διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΜΑ ΕΦΥΡΑ ΑΒΕΕ». 

Το κύριο αντικείμενό της είναι : η παραγωγή παχυνόμενων χοίρων, η σφαγή και η εμπορία τους. 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται επίσης στο κλάδο των ζωοτροφών και των αλλαντικών.  

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες εκ μέρους της Εταιρείας απευθύνονται σε χονδρεμπόρους κρεάτων και 

κτηνοτρόφους, με την σφαγή για λογαριασμό τους οικόσιτων ζώων. 

 

Οι κυριότερες εγκαταστάσεις και εξοπλισμένος της εταιρείας είναι :  

Εργοστάσιο Ζωοτροφών στο Κουταλά Κορινθίας 

Χοιροστάσιο στις Αρχαίες Κλεωνές Κορινθίας 

Σφαγείο στις Αρχαίες Κλεωνές Κορινθίας 

Εργοστάσιο Επεξεργασίας Υπολειμμάτων στις Αρχαίες Κλεωνές Κορινθίας 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43α
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43α/paragraph/2
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43α
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Εργαστήριο παραγωγής αλλαντικών στις Αρχαίες Κλεωνές Κορινθίας 

Η παραγωγική διαδικασία της Εταιρείας έχει ως εξής :  

Α. Οι παραγόμενες ζωοτροφές προορίζονται για το χοιροστάσιο της εταιρείας και γιά την πώληση σε 

εμπόρους ζωοτροφών και κτηνοτροφικές μονάδες. 

Β. Τα παραγόμενα χοιρινά του χοιροστασίου αφού σφαγούν στο σφαγείο της εταιρείας, τεμαχίζονται και 

τυποποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών. 

Γ. Μέρος του παραχθέντος κρέατος επεξεργάζεται από το εργαστήριο αλλαντικών για την παραγωγή 

διαφόρων τύπων αλλαντικών. 

Δ. Μέρος του δυναμικού του σφαγείου απασχολείται στην παροχή υπηρεσιών σε τρίτους για την σφαγή 

ζώων τρίτων και την επεξεργασία των παραγώγων τους. 

 

Πελάτες της είναι επιχειρήσεις του κλάδου χονδρεμπορίας κρέατος, αλλαντικών και ζωοτροφών, 

λιανεμπόρων των προαναφερόμενων ειδών, καθώς και παραγωγοί κτηνοτρόφοι. 

 

Το δίκτυο πωλήσεων της Εταιρείας εκτείνεται γεωγραφικά σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, ενώ 

πραγματοποιούνται και λίγες ενδοκοινοτικές πωλήσεις (Βουλγαρία) 

 

Η Εταιρεία διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που είναι  και μέτοχοι της εταιρείας, με 

εκτελεστικό Διευθυντή τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Παρρά Δημήτριο. 

 

β. Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές 

 

Στόχοι  

α) Αύξηση του τζίρου,  

β) Βελτίωση του περιθωρίου μικτού και καθαρού κέρδους,  

γ) Εισαγωγή σε  νέες αγορές 

Βασικές αξίες 

α) Έντιμη σχέση με τους πελάτες,  

β) Καλά ποιοτικά προϊόντα,  

γ) Προβολή της ελληνικότητας των προϊόντων της 

 

Κύριες στρατηγικές 

α) Επέκταση εντός της επόμενης τριετίας στην παραγωγή βιοαερίου με την  αξιοποίηση των καταλοίπων  

χοιροστασίου και σφαγείου.                                                                                                                           

β) Πιθανές συνέργειες με σημαντικές  εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. 
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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 και  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». 

Στην Εταιρεία υπάρχουν οι εξής «Κανονισμοί», οι οποίοι έχουν εγκριθεί από την Διοίκηση της Εταιρείας :  

1. Κανονισμός ISO 22000:2005 (HACCP) Διαχείρισης Ασφαλείας Τροφίμων για τον κλάδο των 

παραγόμενων ζωοτροφών και των παραγόμενων αλλαντικών 

2. Κανονισμός ISO 9001:2008 Διαχείρισης Ποιότητας για τα παραγόμενα προϊόντα του σφαγείου. 

 

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 το Δ.Σ.. 

δ. Περιγραφή των προηγούμενων επιδόσεων, της αλυσίδας αξίας και των ενσώματων και άυλων 

περιουσιακών στοιχείων 

δα) Προηγούμενες επιδόσεις 

 

Κύκλος εργασιών 

 

Το 2016 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  είχε μια αμελητέα μείωση του κύκλου εργασιών 

της κατά  2,4 χιλιάδες ευρώ (ποσοστό 0,0005%), και  δηλώνει την σταθεροποίηση του κύκλου των 

εργασιών της, σε σχέση με την αγορά και τον κλάδο, που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. 

Περιθώριο Καθαρού Αποτελέσματος  

Το 2016 το Περιθώριο Καθαρού Αποτελέσματος (ζημιές) ανήλθε σε ποσοστό -6,37% έναντι Περιθωρίου 

Καθαρού Αποτελέσματος (ζημιές) ποσοστού  -9,73% το 2015. 
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Άλλες Σημαντικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης 2016: 

 

Τα Αποτελέσματα προ φόρων για τη χρήση 2016 ανήλθαν σε ζημιές 433.415,70 ευρώ, έναντι ζημιών 

661.769,53 το 2015,  παρουσιάζοντας σημαντική μείωση των ζημιών κατά 228.353,83 ή σε ποσοστό 

κατά 34,51%. 

 

Το Μικτό κέρδος για το 2016 ανέρχεται σε 286.826,83 ευρώ,  έναντι 238.393,23 το 2015 

παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 48.433,60 ευρώ, ή σε ποσοστό κατά  20,31%. 

 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσίασαν μείωση κατά 19,21% συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση 

,δηλαδή περιορίστηκαν σε 270.347,59 το 2016 από 330.547,02  που ήταν το 2015. 

 

Τα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης της εταιρείας ανήλθαν σε 508.743,53 ευρώ για το 2016 

έναντι 624.190,03, για το 2015 παρουσιάζοντας μείωση κατά 19,50%. 

 

Ο συνολικός Δανεισμός από 4.791.620,68 ευρώ στις 31/12/2015, περιορίστηκε σε 4.389.408,93 ευρώ 

στις 31/12/2016, παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,40%.  

 

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα της 31/12/2016 εμφανίζονται αυξημένα κατά  48,78% και 

διαμορφώθηκαν σε 48.078,41 ευρώ,  έναντι 32.315,54 ευρώ κατά  την προηγούμενη χρήση.  

 

δβ) «Αλυσίδα αξίας» 

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 2016 

 

Το 2016, η Εταιρεία δεν διενέργησε σημαντικές επενδύσεις και αφορούν κυρίως: 

 

α) Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής αξίας 1.856,94 ευρώ. 

 

β) Αγορά μεταφορικών μέσων  αξίας 42.961,40 ευρώ με κυριότερα τα φορτηγά διανομής του 

υποκαταστήματος Αρχαίων Κλεωνών. 

γ) Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός αξίας 16.358,39 , με κυριότερη την αγορά αναπαραγωγικών ζώων του 

χοιροστασίου αξίας 15.500,00 ευρώ. 

 

Αξία ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 

 

Η αξία των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και οι μεταβολές τους το έτος 2016 

φαίνεται στον σχετικό «Πίνακα» του Προσαρτήματος των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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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 ελληνική  αγορά .Οι κανόνες συνεργασίας μεταξύ 

τους είναι σύμφωνοι με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Δεν υπάρχουν  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  

 

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. 

 



6 | Σ ε λ ί δ α  

 

- 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 

 

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  

- Κίνδυνος Ρευστότητας 

 

Η Εταιρεία δεν διατηρεί υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, και προσπαθεί να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερα 

δύσκολες χρηματοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν , διατηρώντας στο βαθμό των δυνατοτήτων της 

ανοικτά τα  εγκεκριμένα πιστωτικά όρια από πιστωτικά ιδρύματα, ώστε να διασφαλίζεται  από τον 

κίνδυνο ρευστότητας.  

- Πιστωτικός Κίνδυνος 

 

Η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο αφορά κυρίως παγωμένες και ανεπίδεκτες είσπραξης 

απαιτήσεις από πελάτες που σχηματίστηκαν σε προγενέστερες χρήσεις. 

- Κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις ανάγκες 

χρηματοδότησης της Εταιρείας. 

- Συναλλαγματικός κίνδυνος 

 

Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών καθώς η Εταιρεία δραστηριοποιείται 

αποκλειστικά στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά και τιμολογεί 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. 
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- Διάφοροι ειδικοί κίνδυνοι 

 

Δεν υπάρχουν. 

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 

ασφαλή αδρανοποίηση των υπολειμμάτων της παραγωγικής της λειτουργίας. 

 Εξοικονόμηση ενέργειας με την κατανάλωση προπανίου στην παραγωγική διαδικασία 

 Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος   

 Μελλοντική εφαρμογή της επένδυσης παραγωγής βιοαερίου. 

α) Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον 

 

Η Εταιρεία λόγω του αντικειμένου της δημιουργεί τις εξής κατηγορίες απορριμμάτων τα οποία να 

επιβαρύνουν το περιβάλλον: 

- Υγρά και στερεά απόβλητα της παραγωγής του χοιροστασίου , τα οποία με διαχωρισμό 

χρησιμοποιούνται για το πότισμα και την λίπανση των κτημάτων. 

- Συνεργασία με τις ανάλογες εταιρείες για την αδρανοποίηση των καταλοίπων της παραγωγικής 

διαδικασίας του χοιροστασίου και του σφαγείου. 

Σημειώνουμε ότι : Η εταιρεία διαθέτει Πιστοποιητικά  ISO 22000:2005 (HACCP) & ISO 9001:2008 για την 

παραγωγή και την εμπορία των προϊόντων της. 

 

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  από πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος , ενώ χρησιμοποιεί στη 

λειτουργία των μηχανημάτων της υγρό προπάνιο. 

 Άμεση και έμμεση έκκληση ατμοσφαιρικών ρύπων : Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση  

 Διαχείριση αποβλήτων : Διαχωρισμός στερεών και υγρών αποβλήτων και αξιοποίησή τους 

 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 . 

  Η Εταιρεία έχει συμβληθεί με την  Εταιρεία FARGECO HELLAS και ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΕ , γιά την ασφαλή αδρανοποίηση των καταλοίπων της παραγωγικής της διαδικασίας 

  

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43α/paragraph/2
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43α
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γ) Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν 

 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση  

 

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 2016 απασχόλησε 66 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 2016, 

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 παρέχει στους εργαζόμενους παραγωγής κρέατος και αλλαντικών φόρμες εργασίας, 

προστατευτικά υλικά, σκούφους και μπότες εργασίας , ενώ αναλαμβάνει το πλύσιμο και την απολύμανσή 

τους. 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43α/paragraph/2
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43α
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δ) Συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κτλ. 

 

Οι διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού, γίνονται με βάση τα απαιτούμενα για την θέση 

προσόντα και χωρίς διακρίσεις. 

 

Ο τρόπος προαγωγών, είναι με βάση την αξιολόγηση  της Διοίκησης. 

 

Για τα ανωτέρω δεν υπάρχουν γραπτές διαδικασίες. 

 

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 : 

 

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 

 31/12/2016   31/12/2015  

      

Κυκλοφορούν ενεργητικό 7.276.247,73 63,04%  7.584.429,31 63,57% 

Σύνολο ενεργητικού 11.541.501,49   11.930.262,32  

      

Πάγιο ενεργητικό 4.265.253,76 36,96%  4.345.833,01 36,43% 

Σύνολο ενεργητικού 11.541.501,49   11.930.262,32  

      

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο 
ενεργητικό. 

      

Ίδια κεφάλαια 2.058.704,87 21,71%  2.492.120,57 26,40% 

Σύνολο υποχρεώσεων 9.482.796,62   9.438.141,75  

      

Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας. 

      

Σύνολο υποχρεώσεων 9.482.796,62 82,16%  9.438.141,75 79,11% 

Σύνολο παθητικού 11.541.501,49   11.930.262,32  

      

Ίδια κεφάλαια 2.058.704,87 17,84%  2.492.120,57 20,89% 

Σύνολο παθητικού 11.541.501,49   11.930.262,32  

      

Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας  

      

Ίδια κεφάλαια 2.058.704,87 48,27%  2.492.120,57 57,35% 

Πάγιο ενεργητικό 4.265.253,76   4.345.833,01  

      

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια 
Κεφάλαια. 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43α/paragraph/2
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43α
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Κυκλοφορούν ενεργητικό 7.276.247,73 121,11%  7.584.429,31 130,32% 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.008.188,68   5.819.971,58  

      

Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

      

Κεφάλαιο κινήσεως 1.268.059,05 17,43%  1.764.457,73 23,26% 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 7.276.247,73   7.584.429,31  

      

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο 
χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων 
υποχρεώσεων). 

 

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 

 31/12/2016   31/12/2015  

      

Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως -490.263,24 -7,21%  -706.199,82 -10,38% 

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 6.798.894,10   6.801.349,39  

      

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων 
και ανόργανων αποτελεσμάτων. 

      

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ 
φόρων 

-433.415,70 -6,28%  -661.769,53 -9,60% 

Σύνολο εσόδων 6.903.626,62   6.890.535,99  

      

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά 
της έσοδα 

      

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ 
φόρων 

-433.415,70 -21,05%  -661.769,53 -26,55% 

Ίδια κεφάλαια 2.058.704,87   2.492.120,57  

      

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.  

     

Μικτά αποτελέσματα 286.826,83 4,22%  238.393,23 3,51% 

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 6.798.894,10   6.801.349,39  

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της 
εταιρείας. 

β) Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ) 

Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί, τέτοιου είδους δείκτες. 
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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. 

 

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 βελτίωση  της  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 5 % 

περίπου. 

Σχετικά με τα Αποτελέσματα  προ φόρων και με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, προσδοκούμε βελτίωσή 

τους,  με την μείωση των ζημιών κατά 50%. 

Τα σημαντικότερα γεγονότα που αναμένεται να επηρεάσουν την πορεία της Εταιρείας είναι:  

(α) Η πορεία της Ελληνικής οικονομίας , και ιδιαίτερα το κλίμα εμπιστοσύνης που επηρεάζει την ζήτηση 

(β) Η επέκταση της εταιρείας σε νέα τμήματα της αγοράς 

 

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 

2016. 

 

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 2016. 

 

9. Υποκαταστήματα της Εταιρείας.  (περίπτωση δ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του ν. 

2190/1920) 

Η εταιρεία με έδρα το Κουταλά Κορινθίας , διαθέτει το υποκατάστημα των Αρχαίων Κλεωνών Κορινθίας, 

όπου λειτουργεί :Χοιροστάσιο ,Σφαγείο, Εργοστάσιο Επεξεργασίας Υπολειμμάτων, Εργαστήριο 

παραγωγής αλλαντικών. 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43α/paragraph/3
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43α
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43α/paragraph/3
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43α
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43α/paragraph/3
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43α
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43α
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43α/paragraph/3
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43α
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10. Χρήση «χρηματοπιστωτικών μέσων». (περίπτωση ε της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του 

ν. 2190/1920) 

Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί «χρηματοπιστωτικά μέσα», 

 

 

Κουταλάς Κορινθίας , 23/06/2017 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 
ΠΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΔΤ Φ-280843 
 

 

 
 

                                                                     
H έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από δώδεκα (12) σελίδες είναι αυτή 

που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου που χορήγησα την 1η Σεπτεμβρίου 2017. 
 

 
Αθήνα, 1η Σεπτεμβρίου 2017 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστείς 

 

 

 

 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΚΑΡΑΛΗΣ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 40311 

ΣυνΣΣ  Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
Με   Μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ Μ  ΣΟΕΛ 125 

 

 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43α/paragraph/3
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43α

