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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΥΜΠΟΥ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020
Κύριοι,
Έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε τις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2020 της
εταιρείας μας οι οποίες καταρτίσθηκαν με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία και της αρχές
των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων καθώς και την παρούσα έκθεση για την χρήση από
1.1.2020-31.12.2020 και απεικονίζει την πραγματική χρηματοοικονομική διάρθρωση της
Εταιρείας κατά την 31.12.2020.
Οικονομικός Απολογισμός
Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης Χρήσεως 1/1/2020-31/12/2020 παρουσίασε
αύξηση 47% και ανήλθε σε Ευρώ 1.459.358,61 έναντι Ευρώ 992.964,28 της προηγούμενης
χρήσεως.
Τα μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως παρουσίασαν αύξηση και ανήλθαν σε
κέρδος

Eυρώ 37.481,54 έναντι κέρδους Ευρώ 3.022,69 της προηγούμενης χρήσης. Ο

δείκτης EBITDA (αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) για το 2020
τριπλασιάστηκε και ανέρχεται σε ευρώ 47.465,07, έναντι του 2019 ευρώ 14.394,91.
Η αύξηση, που δείχνουν τα στοιχεία του κύκλου εργασιών, αλλά και του δείκτη EBITDA
(μικτών αποτελεσμάτων προ φόρων τόκων και αποσβέσεων), είναι ενδεικτικό της ανοδικής
πορείας της επιχείρησης και της βελτίωσης της ταμειακής ρευστότητας της.
Τα έξοδα διαμορφώθηκαν, σε σχέση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης ως εξής:
Χρήση 2020

Χρήση 2019

Αγορές εμπορευμάτων

€

1.163232,96

€

773.250,20

Μεταβολές αποθεμάτων

€

-11.656,49

€

-22.147,25

Λοιπά έξοδα

€

215.904,52

€

201.715,24

Αποσβέσεις

€

4.357,09

€

4.899,40

Τόκοι κ συναφή κονδύλια

€

5.626,44

€

6.472,82

Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων εκμεταλλεύσεως παρουσίασαν σημαντική
βελτίωση και ανήλθαν σε κέρδη Eυρώ 37.481,54 έναντι κερδών Eυρώ 3.022,69 της
προηγούμενης χρήσης.
Προοπτικές της εταιρείας
Υπολογίζεται ότι η πορεία των εργασιών της εταιρείας για την προσεχή εταιρική
χρήση του 2021, θα κυμανθεί σε ακόμα καλύτερα επίπεδα, λόγω της αναμενόμενης
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αύξησης του κύκλου εργασιών που απορρέει από την ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση για τα
εσπεριδοειδή στον Ελλαδικό χώρο και στις αγορές του εξωτερικού, αλλά και από την
συνεχή μας προσπάθεια για βελτιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων μας.
Διάθεση των αποτελεσμάτων
Τα ανωτέρω

προκύψαντα κέρδη περιόδου, ποσού

Ευρώ 37.481,54 αφού τα

συμψηφίσουμε με ζημιές παρελθόντων ετών ποσού Ευρώ 35.010,89, το υπόλοιπο ποσό σε
Ευρώ 2.470,65, θα το μεταφέρουμε στα αδιανέμητα κέρδη εις νέο και θα αποφασιστεί από
επόμενη Γενική Συνέλευση η διανομή του.
Σημαντικά γεγονότα
Κατά το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως
μέχρι την υποβολή της παρούσας δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα και η όλη πορεία
των εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά.
Κύριοι , είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Μετά από τα παραπάνω κύριοι Εταίροι σας παρακαλούμε:
1. Να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων,
Προσάρτημα Οικονομικών Καταστάσεων) της χρήσεως 2020, καθώς και την Έκθεση της
Διαχειρίστριας για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2020.
2. Να απαλλάξετε εμένα και την Λογίστρια από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της
χρήσεως 2020.
3. Λήψη απόφασης για διάθεση των αποτελεσμάτων.

Αίγιο, 19 Μαρτίου 2021

Η Διαχειρίστρια

Τσουμπού Γεωρ. Ελένη
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