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Έκθεση 
 
Του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΒΡΟΓΑΙΑ 
Α.Ε.» προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αυτής, επί των 
πραγματοποιηθέντων και του Ισολογισμού της δέκατης τέταρτης χρήσης 
01/01/2019-31/12/2019. 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε τα εξής: 
  
Α) Η διαχειριστική χρήση που κρίνεται αφορά την  περίοδο 01/01/2019-31/12/2019. 
Β) Η τακτική που εφαρμόζεται στη λογιστική απεικόνιση και παρακολούθηση των 
λογαριασμών είναι αυτή που προβλέπεται από τις διατάξεις του N. 4308/2014 περί Ελληνικών 
Λογιστικών  Προτύπων, του Ν. 4172/2013 που αφορά στη φορολογία εισοδήματος, καθώς και 
στους λοιπούς Φορολογικούς Νόμους. 
Γ) Οι αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων κατά την 14η εταιρική χρήση έγιναν 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4172/2013. 
Δ) Όλες οι φορολογικές δηλώσεις της χρήσεως έχουν υποβληθεί έγκαιρα και έχουν 
τακτοποιηθεί ταμειακά. 
Ε) Οι λογαριασμοί Ενεργητικού και Παθητικού στον Ισολογισμό έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα 
με τις Διατάξεις των Φορολογικών Νόμων και του Ν. 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών 
Προτύπων, όλα δε τα κονδύλια είναι σαφή και γραμμένα αναλυτικά. 
Στ) Οι μέθοδοι που εφαρμόσθηκαν για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του 
Ισολογισμού είναι οι προβλεπόμενες στο Νόμο 4308/2014, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο 
Προσάρτημα που συνοδεύει τον Ισολογισμό. 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Καταθέτοντας τον Ισολογισμό που το Διοικητικό Συμβούλιο σας υποβάλλει για έγκριση, θα 
θέλαμε να σας επισημάνουμε ορισμένα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού. 
 
1. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 
Α) Κατά την παρούσα 14η εταιρική χρήση 01/01/2019-31/12/2019, οι αποσβέσεις των παγίων 
περιουσιακών στοιχείων ανήλθαν σε 20.836,62 €.  
Β) Το σύνολο των μέχρι σήμερα διενεργηθέντων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις 
ανέρχεται σε € 110.174,86. Το συνολικό ποσό των καθυστερημένων απαιτήσεων ανέρχεται 
στο ποσό των € 490.000,00. 
Γ) Προβλέψεις για αποζημιώσεις του αποχωρήσαντος ή απολυομένου προσωπικού, δεν έγιναν, 
καθ’ όσον οι τυχόν καταβαλλόμενες αποζημιώσεις βαρύνουν την χρήση στην οποία 
καταβάλλονται. 
Δ) Για τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας σημειώνουμε ότι το σύνολο της αξίας 
του αναπόσβεστου πάγιου ενεργητικού ανέρχεται στο ποσό των €  152.342,38. 
 
2. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
Α) Τα πάσης φύσεως αποθέματα ανέρχονται στο τέλος της χρήσεως στο ποσό των € 
363.469,61. 
Β) Οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των €  907.733,36. 
3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
Τα διαθέσιμα της  εταιρείας – Ταμείο και Τραπεζικές καταθέσεις, ανέρχονται στο ποσό των € 
275.085,10. 
4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 439.680,00 €, διαιρούμενο σε 43.968 
ονομαστικές  μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 € η καθεμία. 
 
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
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Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται στο τέλος της χρήσεως στο ποσό 
των € 906.201,60. 
  
6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
 Α) Οι πωλήσεις κατά την παρούσα 14η εταιρική χρήση 01/01/2019-31/12/2019 ανήλθαν 
στο ποσό των € 3.218.657,92 έναντι € 3.014.354,18 € της προηγούμενης χρήσης  2018, 
παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 6,78% περίπου.  
 Β) Τα μικτά κέρδη της εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση ανήλθαν στο ποσό των € 
694.872,72, έναντι των € 633.856,57 € της προηγούμενης χρήσης 2018. 
 Γ) Η εκατοστιαία σχέση των μικτών κερδών επί των πωλήσεων στην παρούσα χρήση 
είναι 21,59%, έναντι ποσοστού 21,02%  της προηγούμενης χρήσης. 
 Δ) Τα  Λοιπά Συνήθη Έσοδα ανήλθαν σε € 1.518,48 έναντι € 0,00 της προηγούμενης 
χρήσης. 
 Ε) Οι πιστωτικοί τραπεζικοί τόκοι (έσοδα) στη χρήση ανήλθαν στο ποσό των € 0,00, 
έναντι των € 0,00 στην προηγούμενη χρήση.  
 ΣΤ) Τα πάσης φύσεως έξοδα και αγορές αποθεμάτων της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό 
των € 2.789.613,08, έναντι των € 2.656.123,09 της προηγούμενης χρήσης 2018 και 
αναλύονται ως ακολούθως : 
 

ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΗ 2019 ΧΡΗΣΗ 2018 
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2.523.785,20 2.380.497,61 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 65.769,34 53.301,25 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ 188.224,31 211.700,19 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 11.834,23 10.624,04 

ΣΥΝΟΛΑ 2.789.613,08 2.656.123,09 
 
Πέραν των ανωτέρω, στην παραπάνω χρήση υπάρχουν Λοιπά Έξοδα και Ζημιές € 0,01, έναντι 
Έκτακτων και Ανόργανων Εξόδων € 6,09 της προηγούμενης χρήσης, Λοιπά συνήθη έσοδα € 
271,78 έναντι € 0,00 της προηγούμενης χρήσης και η δαπάνη του φόρου εισοδήματος της 
χρήσης ανήλθε σε € 103.400,42, έναντι του φόρου εισοδήματος της προηγούμενης χρήσης € 
103.887,02.  
 
Έτσι η 14η εταιρική χρήση έκλεισε με κέρδη μετά από φόρους € 327.434,67, έναντι κερδών € 
254.344,07  της προηγούμενης χρήσης 2018. 
 

Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Χρήσεως 2019 Χρήσεως 2018 
      

1.Συντελεστές παγιοποιήσεως περιουσίας     
Πάγιο Eνεργητικό 155.069.30 

= 8,26% 
176.228,48 

= 9,07Σύνολο Eνεργητικού 1.877.185,50 1.941.991,92 
      

Kυκλοφορούν Eνεργητικό 1.722.116,20 
= 91,74% 

1.765.763,44 
= 90,93Σύνολο Eνεργητικού 1.877.185,50 1.941.991,92 

      
 
2.Συντελεστής Οικονομικής Αυταρκείας     

Iδια Kεφάλαια  964.352,43 
= 

105,64
% 

1.023.423,52 
= 111,42Σύνολο Yποχρεώσεων 912.833,07 918.568,40 

      
Σύνολο Yποχρεώσεων 912.833,07 

= 48,63% 
918.568,40 

= 47,30Σύνολο Παθητικού 1.877.185,50 1.941.991,92 
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Iδια Kεφάλαια  964.352,43 

= 51,37% 
1.023.423,52 

= 52,70Σύνολο Παθητικού 1.877.185,50 1.941.991,92 
      

3.Συντελεστής καλύψεως Παγίου 
Eνεργητικού     

Iδια Kεφάλαια  964.352,43 
= 

621,88
% 

1.023.423,52 
= 580,74Πάγιο Eνεργητικό 155.069,30 176.228,48 

      
4.Συντελεστής Γενικής Pευστότητος     

Kυκλοφορούν Eνεργητικό 1.722.116,20 
= 

190,03
% 

1.765.763,44 
= 194,04Bραχυπρόθεσμες Yποχρεώσεις 906.201,60 909.977,62 

      
6.Συντελεστές αποδόσεως και 

αποδοτικότητας     
Mικτά αποτελέσματα 694.872,72 

= 21,59% 
633.856,57 

= 21,02Πωλήσεις 3.218.657,92 3.014.354,18 
      

Kαθαρά (κέρδη-ζημίες) χρήσεως προ φόρων      430.835,09 
= 13,38% 

358.231,09 
= 11,88Πωλήσεις 3.218.657,92 3.014.354,18 

      
Kαθαρά (κέρδη -ζημίες) χρήσεως προ φόρων 430.835,09 

= 44,68% 
358.231,09 

= 35,00Iδια Kεφάλαια  964.352,43 1.023.423,52 

            
 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Χαρίσης Μπιδικούδης, κατέθεσε 
στο Συμβούλιο το με σημερινή ημερομηνία «Προσάρτημα του Ισολογισμού χρήσεως 2019» 
υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο κο Χαρίση Μπιδικούδη, τον Αντιπρόεδρο κο Βασίλειο 
Ζυγογιάννη και τον επί του Λογιστηρίου κο Χρήστο Τσιμπανλιώτη, το οποίο το Συμβούλιο 
ομοφώνως εγκρίνει και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Πρακτικού. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω πιστεύουμε Κύριοι Μέτοχοι ότι θα εκτιμήσετε τα πεπραγμένα του 
Διοικητικού Συμβουλίου και θα εγκρίνετε τον υποβαλλόμενο Ισολογισμό της χρήσεως 2019.    

 
 
 

 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται εις την εξέτασιν του θέματος της διαθέσεως των κερδών 
της χρήσεως 2019, τα οποία έχουν ως ακολούθως και αποφασίζει όπως προτείνει προς 
έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την κατωτέρω διάθεση αυτών :  
 
Καθαρά   αποτελέσματα  (κέρδη )   χρήσεως 430.835,09 
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη) προηγ. 
Χρήσεων 143.619,05 

 

Μείον :- Φόρος  εισοδήματος 103.400,42 

     Κέρδη  προς  διάθεση 471.053,72 

Η  διάθεση  των κερδών γίνεται  ως  εξής : 
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      - Τακτικό  αποθεματικό 16.371,73 
      - Πρώτο μέρισμα 108.872,03 
      - Πρόσθετο μέρισμα 0 

      - Υπόλοιπο  κερδών εις  νέο 345.809,96 

471.053,72 
 
 Έπειτα από τα ως άνω πιστεύουμε Κύριοι Μέτοχοι ότι θα εκτιμήσετε τα πεπραγμένα 
του Διοικητικού Συμβουλίου και θα εγκρίνετε τον υποβαλλόμενο Ισολογισμό της Χρήσεως 
2019.  
  
 
 

Διδυμότειχο,  30  Απριλίου 2020 
 
            
    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ            Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ                   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
    ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ             ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                     ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
                        
 
 ΜΠΙΔΙΚΟΥΔΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ      ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ            ΤΣΙΜΠΑΝΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
           ΑΔΤ Μ.757403                       ΑΔΤ ΑΒ 138656                          ΑΔΤ  Ι 660544 
 

 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

 
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση που αποτελείται  από  4  σελίδες είναι αυτή που 
αναφέρεται στη Έκθεση  Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία  17 Αυγούστου 2020. 
 

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2020 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 

Δημήτριος Τσίχλης 
Α.Μ.  ΣΟΕΛ   27611 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 




