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Προς τους μετο χους μας 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

 

Κύριοι μέτοχοι, 

Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις  της εταιρίας για την 

χρήση  σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 που καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας το υπόδειγμα των 

ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις 

εγκρίνετε. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ 

 

Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού  μοντέλου - Αρχές και αξίες της εταιρείας : 

 

Η ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε. έχει στρατηγικά επιλέξει να λειτουργεί με τρόπο υπεύθυνο και να αναλαμβάνει 

τις ευθύνες για τις όποιες επιπτώσεις έχει η λειτουργία της απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 

στα οποία απευθύνεται και επηρεάζει. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται συστηματικά με το ισχύον νομικό 

και κανονιστικό πλαίσιο, μια σειρά από δράσεις, με στόχο: 

✓ Τη λειτουργία της εταιρείας με σεβασμό στο περιβάλλον,  

✓ τους εργαζόμενους,  

✓ τους πελάτες,  

✓ τους προμηθευτές,  

✓ τις τοπικές κοινωνίες  

✓ και τις κρατικές αρχές 

 

Οι αξίες μας αποτυπώνονται στις λέξεις : 

✓ «Ακεραιότητα» καθώς ενεργούμε με ειλικρίνεια σεβόμενοι τις ανάγκες των πελατών μας.  

✓ «Σεβασμός στον άνθρωπο» καθώς είναι η κινητήρια δύναμη της επιτυχίας μας. Η εταιρεία 

συμπεριφέρεται στο προσωπικό με σεβασμό και αξιοπρέπεια. 
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✓ «Υψηλές επιδόσεις» με συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας, μελετώντας προσεκτικά τα 

αποτελέσματα και φροντίζοντας να μη διακυβεύεται ποτέ η ακεραιότητά μας και ο σεβασμός 

προς τον άνθρωπο. 

✓ «Ομαδικότητα» καθώς μοιραζόμαστε γνώσεις, ιδέες και εμπειρία, δείχνουμε εμπιστοσύνη 

στους συναδέλφους μας για να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. 

 

Η εταιρεία ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε. έχει στρατηγικά επιλέξει να λειτουργεί με τρόπο υπεύθυνο και να 

αναλαμβάνει τις ευθύνες για τις όποιες επιπτώσεις έχει η λειτουργία της απέναντι σε όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνεται και επηρεάζει. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται 

συστηματικά με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, μια σειρά από δράσεις, με στόχο: 

 

o Τη λειτουργία της εταιρείας με σεβασμό στο περιβάλλον,  

o τους εργαζόμενους,  

o τους πελάτες,  

o τους προμηθευτές,  

o τις τοπικές κοινωνίες  

o και τις κρατικές αρχές 

 

Η επιτυχημένη δραστηριότητα της Εταιρείας οφείλεται στους εξής παράγοντες :  

 

o Πελατολόγιο του οποίου ικανοποιούνται οι ανάγκες,  

o Εξειδικευμένο προσωπικό  

o Συνέπεια λόγων και έργων από μέρους της διοίκησης. 

 

Στόχοι, βασικές αξίες, Στρατηγικές: 

o Στόχοι 

▪ Αύξηση του τζίρου, 

▪ βελτίωση του περιθωρίου μικτού και καθαρού κέρδους, 

▪ Αειφόρος ανάπτυξη  

  

o Βασικές αξίες 

▪ Έντιμη σχέση με τους πελάτες,  

▪ Κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον,  
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▪ Ευκαιρίες εξέλιξης στους εργαζομένους 

  

o Κύριες στρατηγικές 

▪ διατήρηση σχέσεων: διατήρηση των σχέσεων της άριστης συνεργασίας τόσο με 

πελάτες όσο και με τους βασικούς προμηθευτές. 

▪ αναδιοργάνωση - ανάπτυξη: ανάπτυξη νέων και βελτίωση των ήδη υπαρχουσών  

υπηρεσιών και προϊόντων και εισαγωγή σε νέες δραστηριότητες  υψηλής 

προστιθέμενης αξίας. 

▪ Επέκταση : Επέκταση στα αμέσως επόμενα έτη σε νέες αγορές, για την 

υφιστάμενη δραστηριότητα, με σκοπό την προσέλκυση πελατών με υψηλότερο 

εισόδημα. 

 

 

Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης - επιδόσεις 

  

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: 

▪ Στην παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών. 

▪ Την εφαρμογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια και δικαιοσύνη και την 

καθιέρωση κοινών αρχών και κανόνων. 

▪ Σεβασμό για το περιβάλλον. 

▪ Η λειτουργία της επιχείρησης εποπτεύεται από το Δ.Σ.  

 

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 5.188.778,95€ και τα αποτελέσματα προ 

φόρων 266.231,21€. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης 209.255,97€, και η φορολογική της 

υποχρέωση ανήλθε σε 56.975,24€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2020 

διαμορφώθηκε σε 0,00€ και το αποτέλεσμα εις νέο της χρήσης σε 209.255,97€.  Στη συνέχεια για 

πληρέστερη πληροφόρηση θα παραθέσουμε ανάλυση των επιδόσεων της εταιρείας σύμφωνα με τα 



Προς τους μετόχους μας 
 

Σελί δα 5 

 

οικονομικά της στοιχεία τα οποία πρέπει να θεωρούνται ότι ανταποκρίνονται στην εμφανιζόμενη εικόνα 

του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης 2020.  

 

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας : 

Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με συγκρατημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε μία 

σταθεροποιητική  πορεία της εταιρίας λόγω και της οικονομικής κρίσης και του αυξημένου 

ανταγωνισμού. Με την λήξη της εταιρικής Χρήσης έτος 2020 η οντότητα ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε. 

παρουσιάζει, σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία:  

 

✓ Καθαρές πωλήσεις : Ανήλθαν στο 2020 σε 5.188.778,95€, έναντι 4.843.788,21€ στο 

2019, ήτοι παρουσίασαν εντός του 2020 μία αύξηση λόγω της ποιότητας και του 

συντονισμένου πλάνου επικοινωνίας με τους πελάτες κατά 344.990,74€ ή ποσοστό 

7,12%. 

  

✓ Μικτά αποτελέσματα: Ανήλθαν στο 2020 σε 2.367.525,97€ έναντι 2.471.663,07€ στο 

2019, ήτοι παρουσίασαν στην κλειόμενη χρήση μία μείωση κατά 104.137,10€ ή ποσοστό 

4,21%.  

 

✓ Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων: Ο EBITDA της εταιρείας στο 2020 

ανήλθε σε 577.925,04€ έναντι 198.319,89€ στο 2019 παρουσιάζοντας μία αύξηση κατά 

379.605,15€, ποσοστιαία μεταβολή 191,41%. 

 

✓ Ίδια κεφάλαια: Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στο 2020 ανέρχονται στο ποσό των 

2.653.694,44€ με κεφάλαιο εταιρείας ποσό 1.964.137,22€ ενώ τη προηγούμενη χρήση 

2019 τα Ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στο ποσό 1.915.400,61€ με κεφάλαιο εταιρείας να 

ανέρχεται στο ποσό 1.470.256,42€. 

  

✓ To κονδύλι Λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 
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Είδος λειτουργικού εξόδου Αξία το 2020 % 

Παροχές σε εργαζόμενους 614.300,96€ 25,71% 

Απομείωση αποθεμάτων (αφορά μόνο τον Λ/σμό 61.04) 0,00€ 0,00% 

Διάφορα λειτουργικά έξοδα 1.420.669,88€ 59,47% 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 73.560,24€ 3,08% 

Αποσβέσεις 238.296,53€ 9,97% 

Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις για το προσωπικό) όλος 

ο 68 εκτός του Λογ/σμού 68.01 

42.126,32€ 1,76% 

Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων ( αφορά 76.02 έως 

76.05 & 76.09 ) - Kαταχωρούμε αρνητικά 

0,00€ 0,00% 

Έξοδα σε ιδιοπαραγωγή όλος ο 80 εκτός του Λ/σμού 80.04 0,00€ 0,00% 

Σύνολο 2.388.953,93€ 100,00% 

 

Τα σημαντικότερα κονδύλια των λειτουργικών εξόδων είναι οι Διάφορα λειτουργικά έξοδα 

1.420.669,88€ με ποσοστό 59,47%. Παρατηρούμε πως οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν στα 

238.296,53€ το 2020  από 236.956,98€ το 2019, αυξημένες κατά 0,57% στα πλαίσια μιας επεκτατικής 

επενδυτικής πολιτικής. 
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Οίκονομίκα  αποτελε σματα 

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις  

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε. Α.Φ.Μ. : 094269467, περιόδου  , Γ.Ε.ΜΗ.:  ποσά σε € 

  2020 2019 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Ενσώματα πάγια     

Ακίνητα 1.895.212,50 1.987.424,09 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 189.579,48 209.501,31 

Λοιπός εξοπλισμός 353.433,63 347.825,75 

Λοιπά ενσώματα στοιχεία 0 0 

Σύνολο 2.438.225,61 2.544.751,15 

Άυλα πάγια στοιχεία     

Λοιπά άυλα 0 0 

Σύνολο  0 0 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία     

Λοιπά 0 0 

Σύνολο   0 0 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 2.438.225,61 2.544.751,15 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Αποθέματα     

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα 1.303,81 904,2 

Εμπορεύματα 77.394,56 65.381,48 

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 121.905,41 126.764,03 

Λοιπά αποθέματα 0 0 

Σύνολο    200.603,78 193.049,71 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές     

Εμπορικές απαιτήσεις 1.765.017,12 1.500.282,45 

Δουλευμένα έσοδα περιόδου 1.471,07 0 

Λοιπές απαιτήσεις 148.957,18 154.157,42 

Προπληρωμένα έξοδα 22.523,11 22.664,91 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 774.688,98 210.692,23 

Σύνολο     2.712.657,46 1.887.797,01 

Σύνολο κυκλοφορούντων 2.913.261,24 2.080.846,72 

Σύνολο ενεργητικού 5.351.486,85 4.625.597,87 

Καθαρή θέση     

Καταβλημένα κεφάλαια     

Κεφάλαιο 1.964.137,22 1.470.256,42 

Ίδιοι τίτλοι 0 0 

Σύνολο      1.964.137,22 1.470.256,42 
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Διαφορές εύλογης αξίας     

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων 1,8 1,8 

Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμ. ταμειακών ροών 0 0 

Σύνολο       1,8 1,8 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο     

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 134.982,16 134.982,16 

Αποτελέσματα εις νέο 554.573,26 310.160,23 

Σύνολο        689.555,42 445.142,39 

Συναλλαγματικές διαφορές 0 0 

Σύνολο καθαρής θέσης 2.653.694,44 1.915.400,61 

Προβλέψεις     

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 37.612,62 29.233,89 

Λοιπές προβλέψεις 0 0 

Σύνολο         37.612,62 29.233,89 

Υποχρεώσεις     

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Δάνεια 940.555,59 1.166.693,99 

Κρατικές επιχορηγήσεις 4.480,71 5.427,81 

Αναβαλλόμενοι φόροι ( μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων ) 0 0 

Σύνολο          945.036,30 1.172.121,80 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Τραπεζικά δάνεια 178.683,53 283.601,44 

Εμπορικές υποχρεώσεις 1.273.293,57 852.383,71 

Φόρος εισοδήματος 57.569,16 0 

Λοιποί φόροι και τέλη 31.020,70 87.949,93 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 30.342,73 31.141,63 

Λοιπές υποχρεώσεις 141.541,69 252.915,33 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 2.692,11 849,53 

Έσοδα επόμενων χρήσεων 0 0 

Σύνολο           1.715.143,49 1.508.841,57 

Σύνολο υποχρεώσεων 2.660.179,79 2.680.963,37 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 

υποχρεώσεων 
5.351.486,85 4.625.597,87 
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις 

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε. Α.Φ.Μ. : 094269467, περιόδου  , Γ.Ε.ΜΗ.:  ποσά σε € 

  2020 2019 
Κύκλος εργασιών 5.188.778,95 4.843.788,21 

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, 
ημικατ/μένα) 

7.554,07 49.654,27 

Λοιπά συνήθη έσοδα 46.514,43 19.998,83 

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών -2.594.613,17 -2.070.810,21 

Παροχές σε εργαζόμενους -614.300,96 -624.384,49 

Αποσβέσεις -238.296,53 -236.956,98 

Λοιπά έξοδα και ζημίες -1.466.924,88 -1.946.305,21 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 0 -85.790,85 

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων 
στοιχείων 

805,99 0 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 10.110,61 12.169,34 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 339.628,51 -38.637,09 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 162,94 330,91 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -73.560,24 -86.969,83 

Αποτέλεσμα προ φόρων 266.231,21 -125.276,01 

Φόροι εισοδήματος -56.975,24 0 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 209.255,97 -125.276,01 

 

5,188,778.95

209,255.97

4,843,788.21

-125,276.01

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

Πωλήσείς καί κέρδή
2019 2020
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0.00 500,000.001,000,000.001,500,000.002,000,000.002,500,000.003,000,000.00

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών

Παροχές σε εργαζόμενους

Αποσβέσεις

Λοιπά έξοδα και ζημίες

Μεταβολή εξόδων και αγορών

2019 2020

Αύξηση πωλήσεων 
κατα 344.990,74€

μέσα στο 2020

Aύξηση πωλήσεων  
κατα 7,12% μέσα 

στο 2020

Αποτελέσματα προ 
φόρων, τόκων και 

αποσβέσεων
334.531,98€
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατα  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
  2020 2019 
Κύκλος εργασιών  5.188.778,95 4.843.788,21 

Κόστος πωλήσεων -2.821.252,98 -2.372.125,14 

Μικτό αποτέλεσμα 2.367.525,97 2.471.663,07 

Λοιπά συνήθη έσοδα 46.514,43 19.998,83 

  2.414.040,40 2.491.661,90 

Έξοδα διοίκησης -478.436,74 -539.952,64 

Έξοδα διάθεσης -1.602.763,07 -1.808.841,32 

Λοιπά έξοδα και ζημιές -4.128,68 -107.883,52 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 0 -85.790,85 

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 805,99 0 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 10.110,61 12.169,34 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 339.628,51 -38.637,09 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 162,94 330,91 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -73.560,24 -86.969,83 

Αποτέλεσμα προ φόρων 266.231,21 -125.276,01 

Φόροι εισοδήματος -56.975,24 0 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 209.255,97 -125.276,01 

 

 

 

  

5,188,778.95

2,821,252.98

2,367,525.97

4,843,788.21

2,372,125.14

2,471,663.07

0.00 1,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 6,000,000.00

ΚΎΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΏΝ (ΚΑΘΑΡΌΣ)

ΚΌΣΤΟΣ ΠΩΛΉΣΕΩΝ

ΜΙΚΤΌ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2020-2019

2019 2020



Οικονομικά αποτελέσματα 
 

Σελί δα 12 

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων ως ποσοστό των πωλήσεων 

  2020 2019 
Κύκλος εργασιών  100,00% 100,00% 

Κόστος πωλήσεων -54,37% -48,97% 

Μικτό αποτέλεσμα 45,63% 51,03% 

Λοιπά συνήθη έσοδα 0,90% 0,41% 

  46,52% 51,44% 

Έξοδα διοίκησης -9,22% -11,15% 

Έξοδα διάθεσης -30,89% -37,34% 

Λοιπά έξοδα και ζημιές -0,08% -2,23% 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 0,00% -1,77% 

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 0,02% 0,00% 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 0,19% 0,25% 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 6,55% -0,80% 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0,00% 0,01% 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -1,42% -1,80% 

Αποτέλεσμα προ φόρων 5,13% -2,59% 

Φόροι εισοδήματος -1,10% 0,00% 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 4,03% -2,59% 

 

  

-40.00% -35.00% -30.00% -25.00% -20.00% -15.00% -10.00% -5.00% 0.00%

Έξοδα διοίκησης

Έξοδα διάθεσης

Λοιπά έξοδα και ζημιές

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Εξοδα ως ποσοστό των πωλήσεων

2019 2020
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Μεταβολή αποτελεσμάτων 2020 συγκριτικά με 2019 

  2020-2019 

Κύκλος εργασιών  344.990,74 

Κόστος πωλήσεων -449.127,84 

Μικτό αποτέλεσμα -104.137,10 

Λοιπά συνήθη έσοδα 26.515,60 

  -77.621,50 

Έξοδα διοίκησης 61.515,90 

Έξοδα διάθεσης 206.078,25 

Λοιπά έξοδα και ζημιές 103.754,84 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 85790,85 

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 805,99 

Λοιπά έσοδα και κέρδη -2.058,73 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 378.265,60 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα -167,97 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 13.409,59 

Αποτέλεσμα προ φόρων 391.507,22 

Φόροι εισοδήματος -56.975,24 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 334.531,98 

 

 

45.63%

4.03%

51.03%

-2.59%Μικτό αποτέλεσμα Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

Μικτό κέρδος & Καθαρό κέρδος 2020-2019

2020 2019
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Έξοδα διοίκησης, -
478,436.74

Έξοδα διάθεσης, -
1,602,763.07

Λοιπά έξοδα και 
ζημιές, -4,128.68

Χρεωστικοί τόκοι και 
συναφή έξοδα, -

73,560.24

Μικτό κέρδος 
45,63%

Αύξηση καθαρών 
κερδών κατά  
334.531,98 €
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Κυριότεροι κίνδυνοι,  Αβεβαιότητες και Πιστωτικός κίνδυνος  

Η ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε. παρακολουθεί  συνεχω ς τίς εξελί ξείς ε χοντας ως στο χο να περίορί σεί 

ο σο το δυνατο ν τίς πίθανε ς αρνήτίκε ς επίπτω σείς οί οποί ες μπορεί  να προκυ ψουν απο  

δία φορα γεγονο τα. Οί συνή θείς χρήματοοίκονομίκοί  καί λοίποί  κί νδυνοί στους οποί ους 

εκτί θεταί ή Εταίρεί α αφορα   : 

✓ Εφοδίαστίκή  αλυσί δα 

Οί Βασίκοί  προμήθευτε ς τής Εταίρεί ας εί ναί κυρί ως απο  τήν ελλήνίκή  αγορα . Οί κανο νες 

συνεργασί ας μεταξυ  τους εί ναί συ μφωνοί με τους συνή θείς ο ρους τής αγορα ς. Δεν υπα ρχουν 

προμήθευτε ς, ή δίακοπή  τής συνεργασί ας των οποί ων θα ε θετε σε κί νδυνο τήν λείτουργί α 

τής Εταίρεί ας καί ή Εταίρεί α δίατήρεί  ίκανο  απο θεμα στή περί πτωσής παροδίκή ς αδυναμί ας 

εφοδίασμου  απο  τους προμήθευτε ς. 

✓ Κί νδυνος Μεί ωσής τής ζή τήσής. 

Η παρατεταμε νή υ φεσή στήν Ελλα δα καί οί δίαρκεί ς αναπροσαρμογε ς των οίκονομίκω ν 

δεδομε νων, συντελου ν στήν συντή ρήσή ενο ς αβε βαίου οίκονομίκου  περίβα λλοντος. Η 

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.  παραμε νεί προς το παρο ν σταθερή  παρα  το γενίκο τερο κλί μα 

οίκονομίκή ς υ φεσής καί ταυτο χρονα προσπαθεί  να δίατήρεί  τήν «ελαστίκο τήτα» των 

δαπανω ν τής. 

✓ Λείτουργίκο ς / Ρυθμίστίκο ς κί νδυνος. 

Ενδεχο μενες τροποποίή σείς του ρυθμίστίκου  καί νομοθετίκου  πλαίσί ου, ή εφαρμογή  των 

προβλε ψεων του Μνήμονί ου κ.λ.π., ενδε χεταί να ε χουν σήμαντίκή  επί πτωσή στή 

λείτουργί α, στήν οίκονομίκή  κατα στασή, τα λείτουργίκα  αποτελε σματα καί τή ρευστο τήτα 

τής Εταίρεί ας. 

✓ Κί νδυνοί που σχετί ζονταί με τον κλα δο που δραστήρίοποίεί ταί ή Εταίρεί α. 

Δεν υπα ρχουν ίδίαί τεροί κί νδυνοί γία τον κλα δο πε ρα απο  αυτου ς που ίσχυ ουν γία το 

συ νολο τής Αγορα ς που βρί σκεταί σε υ φεσή καί αβεβαίο τήτα που μπορεί  να χαρακτήρί ζεί 

τήν Ελλήνίκή  αλλα  καί τήν παγκο σμία αγορα . 

✓ Κί νδυνο ρευστο τήτας, κεφαλαί ου 

Αναφορίκα  με τον κί νδυνο ρευστο τήτας, επίσήμαί νουμε πως παρακολουθου με προσεκτίκα  

τίς προγραμματίσμε νες πλήρωμε ς γία τίς υποχρεω σείς τής εταίρεί ας, καθω ς καί των 

ταμείακω ν εκροω ν απο  τήν καθήμερίνή  τής δραστήρίο τήτα. 
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Περίβαλλοντίκα  ζήτή ματα 

Η εταίρεί α, αναγνωρί ζεί τίς υποχρεω σείς τής απε ναντί στο περίβα λλον καί τής ανα γκής 

συνεχου ς βελτί ωσής των περίβαλλοντίκω ν επίδο σεω ν τής, ε τσί ω στε να επίτυγχα νεί μία 

ίσορροπήμε νή οίκονομίκή  ανα πτυξή σε αρμονί α με τήν προστασί α του περίβα λλοντος. Η 

περίβαλλοντίκή  πολίτίκή  τής, εστία ζεταί στα ακο λουθα: 

✓ Δίαχεί ρίσή των παραγο μενων στερεω ν καί υγρω ν αποβλή των , δί νοντας 

προτεραίο τήτα στήν χωρίστή  συλλογή  τους καί τήν ανακυ κλωσή  

✓ Δίαρκή  ευαίσθήτοποί ήσή του προσωπίκου  σε θε ματα περίβα λλοντος  

✓ Εκπαί δευσή των εργαζομε νων σε θε ματα προστασί ας του περίβα λλοντος. 

 

Στα πλαί σία λείτουργί ας των δραστήρίοτή των τής εταίρεί α μας, στο χος μας εί ναί ή ο σο το 

δυνατο  λίγο τερή κατανα λωσή πο ρων με εφαρμογή  πολίτίκω ν στοχευ ουμε στή μεί ωσή τής 

κατανα λωσής τής ενε ργείας τής εταίρεί ας μας.  

✓ Ανακυ κλωσή υλίκω ν καί αναλωσί μων. Τα απορρί μματα ο πως π.χ. χαρτί , toner καί 

οίκίακε ς μπαταρί ες ανακυκλω νονταί σε τακτίκή  βα σή συμβα λλοντας στή μεί ωσή 

τής α μεσής περίβαλλοντίκή ς μας επί δρασής. 

✓ Λα μπες τεχνολογί ας LED σε ο λους τους χω ρους τής εταίρεί ας μας μείω νοντας τήν 

κατανα λωσή ενε ργείας καί ήλίακου ς συλλε κτες.  

✓ Δίαρκή  ενήμε ρωσή του προσωπίκου  σε θε ματα περίβα λλοντος 

✓ Εκπαί δευσή των εργαζομε νων σε θε ματα προστασί ας του περίβα λλοντος. 

 

Η Εταίρεί α, ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε. λο γω του αντίκείμε νου τής δεν αναπτυ σεί πρα σίνα 

εμπορευ ματα καί δεν επίβαρυ νεί ίδίαί τερα το περίβα λλον κατα  τήν μεταφορα  καί δία θεσή 

των εμπορευμα των ή  υπήρεσίω ν τής. Καταναλω νεί ενε ργεία μο νο απο  πα ροχο ήλεκτρίκου  

ρευ ματος συνεχί ζοντας τήν αντίκατα στασή λαμπτή ρων φωτίσμου  απο  νε ους τεχνολογί ας 

LED. 
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Εργασίακα  ζήτή ματα 

Υπευθυνότητα για τον εργαζόμενο  

Οί Άνθρωποί στήν ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε. αποτελου ν τους πρωταγωνίστε ς στήν εξε λίξή 

τής. Η Εταίρεί α αναγνωρί ζοντας τή συμβολή  τους, δεσμευ εταί γία τή συνεχή  ανα πτυξή 

καί τήν ενδυνα μωσή του Ανθρω πίνου Δυναμίκου  τής. Ευθυγραμμίζο μενή με τή 

δε σμευσή τής ε χεί αναπτυ ξεί Πολίτίκή  Ανθρω πίνου Δυναμίκου  καί εφαρμο ζεί 

δίαδίκασί ες οί οποί ες οδήγου ν στήν ανα πτυξή των δεξίοτή των των εργαζομε νων. Η 

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε. ,  προα γεί τήν ανα πτυξή θετίκου  κλί ματος μεταξυ  των 

εργαζομε νων, επίκροτεί  τήν εποίκοδομήτίκή  συνεργασί α καί προτρε πεί τους 

εργαζο μενους τής στήν δίαμο ρφωσή συμπερίφορα ς που χαρακτήρί ζεταί απο  

υπευθυνο τήτα, εντίμο τήτα, ακεραίο τήτα, δίκαίοσυ νή, ευγε νεία προς συναδε λφους, 

πελα τες, συνεργα τες, προμήθευτε ς καί τίς τοπίκε ς κοίνωνί ες που δραστήρίοποίεί ταί. 

 

Φροντίδα για την Υγεία και Ασφάλεια στον εργασιακό χώρο  

Η δίατή ρήσή ενο ς υγίου ς καί ασφαλου ς περίβα λλοντος αποτελεί  προτεραίο τήτα τής 

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε. Σε ο λο το εργοστα σίο τής ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε. υπα ρχουν 

φαρμακεί α καθω ς καί  εξοπλίσμο ς κατα λλήλος ε τσί ω στε να αποφευ γονταί τυχο ν 

ατυχή ματα ή  να προλαμβα νονταί στο με γίστο βαθμο . 

 

Υπευθυνότητα για την Κοινωνία  

Η ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε. δί νεί ίδίαί τερή σήμασί α στήν κοίνωνίκή  συνείσφορα , ο πως 

αποδείκνυ εταί καί εκφρα ζεταί με τίς προσπα θείες καί τίς πρωτοβουλί ες το σο τής 

Δίοί κήσής ο σο καί των εργαζομε νων τής. Στο χος τής Εταίρεί ας μας εί ναί να συμβα λλεί 

στήν ανα πτυξή του κοίνωνίκου  συνο λου καί ίδίαί τερα στή δήμίουργί α προστίθε μενής 

αξί ας γία τίς κοίνωνί ες που τήν περίβα λλουν. Οί α ξονες ενί σχυσής των τοπίκω ν 

κοίνωνίω ν απο  τήν ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε. αφορου ν τήν Τοπίκή  Απασχο λήσή, καί τήν 

Τοπίκή  Οίκονομί α  με τακτίκή  βοή θεία σε φορεί ς καί συλλο γους του νήσίου  τής Πα ρου.  
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Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων 

 

Η Εταίρεί α ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε. σε βεταί τίς Δίεθνεί ς Αρχε ς Ανθρωπί νων Δίκαίωμα των 

που συμπερίλαμβα νονταί στή Δίεθνή  Δίακυ ρήξή γία τα Ανθρω πίνα Δίκαίω ματα του 

Οργανίσμου  Ηνωμε νων Εθνω ν καί είδίκο τερα μεταξυ  α λλων τίς αρχε ς: 

 

✓ τής ί σής μεταχεί ρίσής 

✓ σεβασμου  των ανθρωπί νων δίκαίωμα των 

✓ τής δίαφορετίκο τήτας 

✓ τής παροχή ς ί σων ευκαίρίω ν προς ο λους τους εργαζο μενους τής καί 

✓ τής αποφυγή ς χρή σής παίδίκή ς ή  καταναγκαστίκή ς εργασί ας. 

 

Η δίασφα λίσή των ανθρωπί νων δίκαίωμα των, αποτελεί  βασίκο  ζή τήμα γία τήν εταίρεί α 

μας  με γνω μονα τή δίασφα λίσή τής ίσοτίμί ας, τής ί σής μεταχεί ρίσής κα θε πελα τή καί 

αποτρε πεί κα θε εί δους ρατσίστίκή ς συμπερίφορα ς. 

 

Η Εταίρεί α φροντί ζεί γία τήν δίασφα λίσή των κατα λλήλων συνθήκω ν εργασί ας καί τήν 

τή ρήσή των βασίκω ν κανο νων υγεί ας καί ασφα λείας με στο χο τήν δίατή ρήσή ενο ς 

ασφαλου ς περίβα λλοντος εργασί ας χωρί ς κί νδυνο εργατίκου  ατυχή ματος. Η Εταίρεί α 

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε. δίαθε τεί τεχνίκο  ασφαλεί ας συ μφωνα με τήν ίσχυ ουσα νομοθεσί α 

καί σε βεταί τα δίκαίω ματα των εργαζομε νων τήν συνδίκαλίστίκή  ελευθερί α τήρω ντας 

τήν εργατίκή  Νομοθεσί α. Σε ο λους τους χω ρους εργασί ας δίατήρεί  υλίκα  πρω των 

βοήθείω ν καί εκπαίδευ εί συστήματίκα  τους εργαζο μενους εί τε με εσωτερίκα  ή  με 

εξωτερίκα  σεμίνα ρία.   
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Αρίθμοδεί κτες. 

Χρηματοοικονομικοί και Μη Χρηματοοικονομικοί δείκτες. 

 

Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες δεν υπάρχουν ενώ στη συνέχεια για την αρτιότερη πληροφόρηση 

των Μετόχων θα αναλύσουμε κάποιους βασικούς χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες.  

 

 

Αριθμοδείκτες ρευστότητας 

 

Αριθμοδείκτης Γενικής ή έμμεσης ρευστότητας. ( Current ratio ) 

Αριθμοδείκτης Γενικής ή έμμεσης ρευστότητας. ( Current ratio ) = Κυκλοφορούν ενεργητικό / 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  

 

2019 

Αριθμοδείκτης Γενικής ή 

έμμεσης ρευστότητας. ( 

Current ratio ) 

= 

Κυκλοφορούν 

ενεργητικό 
= 

2.080.846,72 

= 1,38 

Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
1.508.841,57 

 

2020 

Αριθμοδείκτης Γενικής ή 

έμμεσης ρευστότητας. ( 

Current ratio ) 

= 

Κυκλοφορούν  

ενεργητικό 
= 

2.913.261,24 

= 1,70 

Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
1.715.143,49 
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     Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας μας δείχνει την ισορροπία μεταξύ βραχυχρόνιων στοιχείων 

που συνθέτουν τον ισολογισμό. ( δηλαδή σε τι ποσοστό οι βραχυχρόνιες απαιτήσεις που έχει μια 

επιχείρηση μπορούν να καλύψουν τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. Εκτός από το μέτρο της 

ρευστότητας μιας επιχείρησης μας δείχνει και το περιθώριο ασφαλείας που διατηρεί ώστε να είναι σε 

θέση να αντιμετωπίσει κάποια ανεπιθύμητη εξέλιξη στη ροή των κεφαλαίων κίνησης. Επειδή σπάνια 

υπάρχει ακριβής αντιστοιχία μεταξύ των εισερχόμενων κεφαλαίων και των εξοφλούμενων 

υποχρεώσεων, γι’ αυτό μια επιχείρηση θα πρέπει να διατηρεί επαρκή κυκλοφοριακά στοιχεία για να 

είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις της όταν καταστούν ληξιπρόθεσμες. 

  

     Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας τόσο καλύτερη, από πλευράς 

ρευστότητας, είναι η θέση της συγκεκριμένης επιχείρησης. Γενικά ένας δείκτης κυκλοφοριακής 

ρευστότητας μεγαλύτερος του 2 θεωρείται καλή ένδειξη, όμως μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον 

τύπο της επιχείρησης και τον κλάδο στον οποίο αυτή ανήκει. 

Μια συνεχής μείωση του δείκτη είναι ένδειξη ότι αρχίζει να αναπτύσσεται μια όχι ευνοϊκή κατάσταση 

για την επιχείρηση, κάτι το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί. Ένας χαμηλός αριθμοδείκτης κεφαλαίου 

κίνησης παρέχει ένδειξη ύπαρξης μεγαλύτερου βαθμού κινδύνου στην επιχείρηση από ότι ένας υψηλός 

αριθμοδείκτης. 

 

Σε γενικές γραμμές όσο χαμηλότερος ο δείκτης τόσο πιο μεγάλος ο κίνδυνος μη δυνατότητας 

αποπληρωμών και δημιουργίας «υπερθέρμανσης» με συνέπεια πτώση πωλήσεων. Αντίθετα υπέρμετρα 

υψηλός δείκτης μπορεί να σημαίνει μη αποδοτική κατανομή κεφαλαίων της επιχείρησης. Μπορεί δηλαδή 

να μη χρησιμοποιεί τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που υπάρχουν με αποτέλεσμα να μη μεγεθύνεται 

στην αγορά της, όσο θα μπορούσε. Μπορεί ακόμα να κρύβει την ύπαρξη απαξιωμένων ή 

κατεστραμμένων αποθεμάτων, η αξία των οποίων δεν εμφανίζεται στα λογιστικά βιβλία της 

επιχείρησης, καθώς και δυσκολία αυτής να εισπράξει τις απαιτήσεις της. 

 

Στη συνέχεια της έκθεσης ακολουθεί γράφημα που περιέχει τις τιμές του κλάσματος που προσδιορίζουν 

την απόδοση του αριθμοδείκτη Γενικής ή έμμεσης ρευστότητας ( Current ratio ) που εξετάζουμε. 
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Ο παραπάνω δείκτης μας δείχνει πόσες φορές καλύπτονται οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της 

επιχείρησης από το κυκλοφορούν ενεργητικό. Παρατηρούμε μια προσωρινή μη ικανοποιητική επάρκεια 

ρευστότητας για την εταιρεία που όμως βελτιώνεται σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 
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Αριθμοδείκτης Ειδικής ή άμεσης ρευστότητας. ( Acid-test Ratio ) 

Τύπος = Κυκλοφορούν ενεργητικό - Αποθέματα / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  

 

2019 

Αριθμοδείκτης Ειδικής ή 

άμεσης ρευστότητας. ( Acid-

test Ratio ) 

= 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 

 – Αποθέματα 
= 

2.080.846,72 – 

193.049,71 

= 1,25 

Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
1.508.841,57 

 

2020 

Αριθμοδείκτης Ειδικής ή 

άμεσης ρευστότητας. ( Acid-

test Ratio ) 

= 

Κυκλοφορούν ενεργητικό  

- Αποθέματα 
= 

2.913.261,24 – 

200.603,78 

= 1,58 

Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
1.715.143,49 

 

 

Ο αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία 

μετατρέπονται εύκολα και γρήγορα σε ρευστά και αγνοεί όλα εκείνα τα στοιχεία του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού τα οποία δε μετατρέπονται εύκολα σε μετρητά. Σε σχέση με τον προηγούμενο δείκτη εδώ 

δεν περιλαμβάνονται τα αποθέματα πρώτων και βοηθητικών υλών, ημικατεργασμένων και ετοίμων 

προϊόντων, γιατί είναι το στοιχείο εκείνο, του κυκλοφορούντος ενεργητικού, με τη μικρότερη 

ρευστότητα.  

Απαιτείται αρκετό χρονικό διάστημα μέχρι την πώλησή τους και υπάρχει αβεβαιότητα ως προς τη 

δυνατότητα πώλησης όλων των αποθεμάτων αλλά και ως προς την αξία που θα εισπραχθεί κατά την 

πώλησή τους. Επομένως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πραγματοποιηθούν ζημιές όταν αυτά 

ρευστοποιηθούν.  

Ο αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας μας δείχνει πόσες φορές τα ταχέως ρευστοποιήσιμα στοιχεία της 

επιχείρησης καλύπτουν τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της και πόσο ευπρόσβλητη είναι μια επιχείρηση 
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σε πιθανή μεταβολή του οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί. Για να είναι 

περισσότερο αξιόπιστος ο δείκτης θα πρέπει να εξετάζεται διαχρονικά, σε σύγκριση με όμοιες 

επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου και με το μέσο όρο του κλάδου αυτού.  

Γενικά, αν τα αμέσως ρευστοποιήσιμα στοιχεία μιας επιχείρησης (κυκλοφορούν μείον αποθέματα) είναι 

ίσα ή μεγαλύτερα των τρεχουσών υποχρεώσεων τότε η επιχείρηση έχει καλή τρέχουσα οικονομική 

κατάσταση. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης, τόσο μεγαλύτερη ρευστότητα έχει η επιχείρηση. 

Γενικά, ένας δείκτης άμεσης ρευστότητας μεγαλύτερος του 1,5 θεωρείται καλή ένδειξη. Αν ο δείκτης 

είναι αρκετά μικρότερος της μονάδας, η επιχείρηση πιθανόν να μην μπορέσει να ικανοποιήσει μια 

ξαφνική απαίτηση καταβολής μετρητών. Όσο μικρότερος είναι ο δείκτης τόσο μεγαλύτερη είναι η 

έκθεση στον κίνδυνο αυτό.  

 

Στη συνέχεια της έκθεσης ακολουθεί το γράφημα με τις τιμές που χαρακτηρίζουν την απόδοση του 

αριθμοδείκτη Ειδικής ή άμεσης ρευστότητας ( Acid-test Ratio ).  
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Ο παραπάνω δείκτης μας δείχνει πόσες φορές τα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία που κατέχει η 

επιχείρηση μπορούν να καλύψουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Παρατηρούμε μια ανοδική 

τάση ( σε σχέση με την προηγούμενη χρήση ) του δείκτη που θεωρείται η αποδοσή του αρκετά 

ικανοποιητική. 

 

Αριθμοδείκτης Ταμειακής ρευστότητας. ( Cash Ratio ) 

Τύπος = Διαθέσιμο ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  

 

2019 

Αριθμοδείκτης Ταμειακής 

ρευστότητας. ( Cash Ratio ) 
= 

Διαθέσιμο 

ενεργητικό 
= 

210.692,23 

= 0,14 

Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
1.508.841,57 

 

2020 

Αριθμοδείκτης Ταμειακής 

ρευστότητας. ( Cash Ratio ) 
= 

Διαθέσιμο  

ενεργητικό 
= 

774.688,98 

= 0,45 

Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
1.715.143,49 

 

 

Ο αριθμητής Διαθέσιμο Ενεργητικό περιλαμβάνει μετρητά, καταθέσεις όψεως, επιταγές και γενικά όσα 

στοιχεία είναι ισοδύναμα με μετρητά. Ο δείκτης ταμειακής ρευστότητας μας δίνει την εικόνα της 

επάρκειας (ή όχι) μετρητών στην επιχείρηση σε σχέση με τις τρέχουσες λειτουργικές της ανάγκες και 

θα πρέπει να εξετάζεται διαχρονικά, σε σύγκριση με όμοιες επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου και με το 

μέσο όρο του κλάδου αυτού ώστε να είναι περισσότερο αξιόπιστος. Η ταμειακή ρευστότητα εκφράζει 
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την ικανότητα μιας επιχείρησης να εξοφλήσει τις τρέχουσες και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της με τα 

μετρητά που διαθέτει. Πιο συγκεκριμένα ο δείκτης ταμειακής ρευστότητας μας δείχνει πόσες φορές τα 

διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης καλύπτουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της.  

 

Στη συνέχεια της έκθεσης ακολουθεί το γράφημα με τις τιμές που χαρακτηρίζουν την απόδοση του 

αριθμοδείκτη Ταμειακής ρευστότητας ( Cash Ratio ).  

 

 

 

Ο παραπάνω δείκτης μας δείχνει πόσες φορές η εταιρεία μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις της. 

Παρατηρούμε μια προσωρινή μη ικανοποιητική επάρκεια ταμειακής ρευστότητας για την εταιρεία που 

όμως βελτιώνεται σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 
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Αριθμοδείκτης Αμυντικού χρονικού διαστήματος ( Defensive Interval Ratio ) 

Τύπος = Διαθέσιμα + Χρεόγραφα + Απαιτήσεις / Προβλεπόμενα ημερήσια έξοδα  

 

2019 

Αριθμοδείκτης 

Αμυντικού χρονικού 

διαστήματος ( Defensive 

Interval Ratio ) 

 

= 

Διαθέσιμα + Χρεώγραφα 

+ Απαιτήσεις 

= 

1.887.797,01 

= 145,25 σε ημέρες 

Προβλεπόμενα ημερήσια 

έξοδα 

( 2.372.125,14 + 

539.952,64 + 

1.808.841,32 + 

107.883,52 + 86.969,83 

- 236.956,98 ) / 360 

 

2020 

Αριθμοδείκτης 

Αμυντικού χρονικού 

διαστήματος ( Defensive 

Interval Ratio ) 

 

= 

Διαθέσιμα + Χρεώγραφα 

+ Απαιτήσεις 

= 

2.712.657,46 

= 205,94 σε ημέρες 

Προβλεπόμενα ημερήσια 

έξοδα 

( 2.821.252,98 + 

478.436,74 + 

1.602.763,07 + 4.128,68 

+ 73.560,24 - 

238.296,53 ) / 360 

 

 

Τα προβλεπόμενα ημερήσια έξοδα υπολογίζονται ως εξής : ( Κόστος Πωληθέντων + Έξοδα (Διοικητικής 

Λειτουργίας + Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης + Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών και Ανάπτυξης + 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα  –  Αποσβέσεις Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος ) / 360 ημέρες. 

 Ο αριθμοδείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος αποτελεί ένα πολύ συντηρητικό μέτρο του 

βαθμού ικανότητας μιας επιχείρησης να καλύπτει τις λειτουργικές της δαπάνες από τα αμυντικά της 

στοιχεία βασιζόμενος στα αμέσως ρευστοποιημένα στοιχεία της επιχείρησης (μετρητά, εισηγμένα στο 

χρηματιστήριο χρεόγραφα και απαιτήσεις) και όχι στα λειτουργικά της έσοδα. Ο αριθμοδείκτης 
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αμυντικού χρονικού διαστήματος μετρά, σε αριθμό ημερών, το χρονικό διάστημα που μια επιχείρηση 

μπορεί να λειτουργεί με τη χρησιμοποίησή των στην κατοχή της αμυντικών περιουσιακών στοιχείων 

χωρίς να καταφεύγει στη χρησιμοποίηση των εσόδων που προέρχονται από τις δραστηριότητές της. 

Αύξηση του δείκτη από έτος σε έτος είναι ένδειξη ευνοϊκής εξέλιξης για την επιχείρηση, ενώ αντίθετα 

μείωση του δείκτη είναι ένδειξη εμφάνισης μιας μη ενθαρρυντικής κατάστασης. 

Στη συνέχεια της έκθεσης ακολουθεί το γράφημα με τις τιμές που χαρακτηρίζουν την απόδοση του 

αριθμοδείκτη αμυντικού χρονικού διαστήματος.  

 

 

 

Παρατηρούμε μια ανοδική τάση ( σε σχέση με την προηγούμενη χρήση ) του ημερολογιακού αριθμού 

ικανότητας της εταιρείας. 
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Αριθμοδείκτες δραστηριότητας 

 

Η χρησιμοποίηση των αριθμοδεικτών δραστηριότητας (activity ratios) βοηθά να προσδιορίσουμε το 

βαθμό μετατροπής ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, όπως είναι τα αποθέματα και οι απαιτήσεις, σε 

ρευστά. Με άλλα λόγια αυτή η κατηγορία δεικτών μας δείχνει πόσο αποτελεσματικά διαχειρίζεται μια 

επιχείρηση τους πόρους της, με σκοπό τη δημιουργία πωλήσεων.  

Πιο συγκεκριμένα, η διοίκηση της επιχείρησης προκειμένου να πετύχει την πιο αποτελεσματική 

διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης θα πρέπει να παρακολουθεί συνέχεια και με την απαιτούμενη 

προσοχή τις διαδικασίες για τη γρήγορη μετατροπή των απαιτήσεων και αποθεμάτων σε μετρητά. 

 

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού ( Asset Turnover Ratio ) 

Τύπος = Σύνολο πωλήσεων / Σύνολο ενεργητικού  

 

2019 

Δείκτης Κυκλοφοριακής 

Ταχύτητας Ενεργητικού ( 

Asset Turnover Ratio ) 

= 

Σύνολο πωλήσεων 

= 

4.843.788,21 

= 1,05 

Σύνολο Ενεργητικού 4.625.597,87 

 

2020 

Δείκτης Κυκλοφοριακής 

Ταχύτητας Ενεργητικού ( 

Asset Turnover Ratio ) 

= 

Σύνολο πωλήσεων 

= 

5.188.778,95 

= 0,97 

Σύνολο Ενεργητικού 5.351.486,85 
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Η κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού ή χρησιμοποίηση ενεργητικού ή εκμετάλλευση ενεργητικού 

εκφράζει το βαθμό χρησιμοποίησης του Ενεργητικού σε σχέση με τις πωλήσεις μιας επιχείρησης. 

Παρέχει δηλαδή ένδειξη για το πόσο η επιχείρηση χρησιμοποιεί εντατικά τα περιουσιακά της στοιχεία 

προκειμένου να πραγματοποιεί τις πωλήσεις της.  

Πιο συγκεκριμένα, δείχνει τα έσοδα τα οποία δημιουργεί κάθε ευρώ που έχει επενδυθεί στο ενεργητικό 

της επιχείρησης. Για παράδειγμα, αν η κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού μιας επιχείρησης είναι ίση 

με 1, αυτό σημαίνει ότι πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις ενός ευρώ για κάθε ένα ευρώ που επενδύθηκε 

στο ενεργητικό της επιχείρησης. Ένας υψηλός δείκτης παρέχει μια σημαντική ένδειξη ότι η επιχείρηση 

χρησιμοποιεί εντατικά τα περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου να πραγματοποιήσει τις πωλήσεις της. 

Στην περίπτωση ενός χαμηλού δείκτη η επιχείρηση θα πρέπει να αυξήσει το βαθμό αξιοποίησης των 

περιουσιακών της στοιχείων ή θα πρέπει να ρευστοποιήσει κάποια από τα περιουσιακά της στοιχεία 

αφού είναι πιθανό να μη χρησιμοποιούνται παραγωγικά.  
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Παρατηρούμε μια καθοδική τάση ( σε σχέση με την προηγούμενη χρήση ) επένδυσης του ενεργητικού 

της εταιρείας σε σχέση με τις πωλήσεις. 

 

 

 

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίων ( Fixed Asset Turnover Ratio ) 

Τύπος = Σύνολο πωλήσεων / Καθαρά πάγια 

 

2019 

Δείκτης Κυκλοφοριακής 

Ταχύτητας Παγίων ( Fixed 

Asset Turnover Ratio ) 

= 

Σύνολο πωλήσεων 

= 

4.843.788,21 

= 1,90 

Καθαρά Πάγια ( 2.544.751,15 + 0,00 ) 

 

2020 

Δείκτης Κυκλοφοριακής 

Ταχύτητας Παγίων ( Fixed 

Asset Turnover Ratio ) 

= 

Σύνολο πωλήσεων 

= 

5.188.778,95 

= 2,13 

Καθαρά Πάγια ( 2.438.225,61 + 0,00 ) 

 

 

Στον παρονομαστή του παραπάνω λόγου τα καθαρά πάγια ισούνται με τα πάγια μείον τις αποσβέσεις. 

Ο δείκτης αυτός μας δείχνει το βαθμό χρησιμοποίησης των παγίων μιας επιχείρησης σε σχέση με τις 

πωλήσεις της, ή αλλιώς ποιο είναι το ύψος των πωλήσεων που αντιστοιχεί σε μια μονάδα του Πάγιου 

Ενεργητικού. Παρέχει ένδειξη αν υπάρχει ή όχι υπερεπένδυση σε πάγια στοιχεία στην επιχείρηση σε 

σχέση με το ύψος των πωλήσεων που πραγματοποιεί. Γενικά, όσο υψηλότερος ο δείκτης (μέσα σε 
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ορισμένα πλαίσια για να αποφευχθεί ο κίνδυνος υπερθέρμανσης), τόσο πιο εντατική η χρήση των 

Παγίων και τόσο πιο αποδοτικό για την επιχείρηση. Διαχρονική παρακολούθηση του δείκτη παρέχει 

πληροφορίες για το εάν η διοίκηση μιας επιχείρησης γίνεται περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσματική 

στη χρησιμοποίηση του πάγιου ενεργητικού της. 

 

 

 

Παρατηρούμε μια ανοδική τάση ( σε σχέση με την προηγούμενη χρήση ) χρησιμοποίησης των παγίων 

της εταιρείας σε σχέση με τις πωλήσεις. 
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Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων ( Inventory Turnover Ratio ) 

Τύπος = Κόστος πωληθέντων / Αποθέματα 

 

2019 

Δείκτης Κυκλοφοριακής 

Ταχύτητας Αποθεμάτων  

( Inventory Turnover Ratio ) 

= 

Κόστος πωληθέντων 

= 

2.372.125,14 

= 12,29 

Αποθέματα  193.049,71 

 

2020 

Δείκτης Κυκλοφοριακής 

Ταχύτητας Αποθεμάτων  

( Inventory Turnover Ratio ) 

= 

Κόστος πωληθέντων 

= 

2.821.252,98 

= 14,06 

Αποθέματα  200.603,78 

 

Ο δείκτης αυτός εκφράζει τη συχνότητα με την οποία ανανεώνονται τα αποθέματα μέσα στη χρήση σε 

σχέση με τις πωλήσεις της επιχείρησης. Με άλλα λόγια ο αριθμοδείκτης δείχνει τον αριθμό των 

περιπτώσεων που τα αποθέματα πωλούνται και αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια της λογιστικής 

χρήσης. Γενικά, όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης τόσο πιο αποτελεσματικά λειτουργεί η επιχείρηση 

αφού έχουμε μείωση εξόδων αποθήκευσης και μείωση κινδύνου μη πώλησης λόγω αλλοιώσεων, 

καταστροφών και αλλαγής προτιμήσεων των καταναλωτών.  
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Παρατηρούμε μία ανοδική τάση ( σε σχέση με την προηγούμενη χρήση ) που δείχνει αποτελεσματική 

διαχείριση του αποθέματος. 

Αν διαιρέσουμε τον αριθμό των ημερών του έτους με το δείκτη έχουμε σε ημέρες το χρόνο που 

παρέμειναν τα λιμνάζοντα  αποθέματα στην επιχείρηση έως ότου πωλήθηκαν. Την προηγούμενη χρήση 

τα λιμνάζοντα εμπορεύματα είναι : 29,29 σε ημέρες ενώ την κλειόμενη χρήση οι ημέρες ανέρχονται σε 

: 25,60 
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Δείκτης Ταχύτητας είσπραξης εμπορικών απαιτήσεων –  πελατών ( Receivables Turnover 

Ratio ) σε ημέρες  

Τύπος = Εμπορικές απαιτήσεις Χ 360 / Συνολικές Πωλήσεις 

 

2019 

Δείκτης Ταχύτητας 

είσπραξης απαιτήσεων ( 

Receivables Turnover Ratio 

) 

= 

Εμπορικές απαιτήσεις Χ 

360 

= 

1.500.282,45 Χ 360 

= 111,50 ημέρες 

Συνολικές πωλήσεις 4.843.788,21 

 

2020 

Δείκτης Ταχύτητας 

είσπραξης απαιτήσεων ( 

Receivables Turnover Ratio 

) 

= 

Εμπορικές απαιτήσεις Χ 

360 

= 

1.765.017,12 Χ 360 

= 122,46 ημέρες 

Συνολικές πωλήσεις 5.188.778,95 

 

 

Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει στην ουσία την πιστωτική πολιτική της οντότητας προς τους πελάτες του. 

Όσο μικρότερη τιμή λαμβάνει ο δείκτης αυτός τόσο καλύτερο για την εταιρεία. Μικρή τιμή σημαίνει ότι 

ο οργανισμός αυξάνει τη ρευστότητα του προκειμένου να καλύψει τις υποχρεώσεις του και να μειώσει 

το κόστος χρήματος που έχει δεσμεύσει και για το οποίο είτε πληρώνει κάποιο τόκο, είτε θα μπορούσε 

να το τοποθετήσει σε άλλες μορφές επένδυσης προς όφελος της εταιρείας. 

 



Αριθμοδείκτες. 
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Παρατηρούμε μία ανοδική τάση ( σε σχέση με την προηγούμενη χρήση ) που δείχνει αποτελεσματικό 

ρυθμό είσπραξης των απαιτήσεων. 

 

 

  



Αριθμοδείκτες. 
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Δείκτης Ταχύτητας πληρωμής εμπορικών υποχρεώσεων – προμηθευτών ( Trade Creditors 

to Purchases Ratio ) σε ημέρες 

Τύπος = Εμπορικές υποχρεώσεις Χ 360 / Κόστος πωληθέντων 

 

2019 

Δείκτης Ταχύτητας 

πληρωμής υποχρεώσεων ( 

Trade Creditors to 

Purchases Ratio ) 

= 

Εμπορικές 

υποχρεώσεις Χ 360 
= 

852.383,71 Χ 360 

= 129,36 ημέρες 

Κόστος πωληθέντων 2.372.125,14 

 

2020 

Δείκτης Ταχύτητας 

πληρωμής υποχρεώσεων ( 

Trade Creditors to 

Purchases Ratio ) 

= 

Εμπορικές 

υποχρεώσεις Χ 360 
= 

1.273.293,57 Χ 360 

= 162,48 ημέρες 

Κόστος πωληθέντων 2.821.252,98 

 

 

Ο δείκτης αυτός μας δείχνει πόσες φορές κατά μέσο όρο, πληρώνονται κατά τη διάρκεια της χρήσης οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης. Αν διαιρέσουμε τον αριθμό των ημερών του έτους με 

το δείκτη έχουμε σε ημέρες το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ δύο πληρωμών.  Μεγάλη τιμή σε ημέρες 

σημαίνει αργούς ρυθμούς αποπληρωμής των οφειλών ενώ μικρή τιμή σε ημέρες σημαίνει πως οι 

προμηθευτές μας λαμβάνουν τις απαιτήσεις τους γρήγορα με αποτέλεσμα να έχουμε την δυνατότητα 

για καλύτερες διαπραγματεύσεις και συμφωνίες. 

 



Αριθμοδείκτες. 
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Παρατηρούμε πως στη κλειόμενη χρήση η ταχύτητα πληρωμής των υποχρεώσεων ( σε σχέση με την 

προηγούμενη χρήση ) έχει αυξηθεί. Αρνητικό συμπέρασμα 

 

 

Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας 

 

Αποδοτικότητα ονομάζουμε την πιθανότητα του κεφαλαίου να παράγει κέρδος καθώς και την ικανότητα 

που έχει η επιχείρηση να πραγματοποιεί κέρδη από τις διάφορες δραστηριότητές της κυρίως όμως από 

την κύρια δραστηριότητά της. Η αποδοτικότητα κάθε επιχείρησης είναι το αποτέλεσμα ενός μεγάλου 

αριθμού επιχειρηματικών αποφάσεων, καθώς επίσης και της πολιτικής που ακολουθεί κάθε φορά σε 

θέματα τιμών, διαφήμισης κλπ.  
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Η ανάλυση της αποδοτικότητας μας πληροφορεί σχετικά με το βαθμό αποτελεσματικότητας με τον 

οποίο διοικείται. Το γεγονός λοιπόν, ότι η ύπαρξη των περισσότερων επιχειρήσεων είναι συνυφασμένη 

με την πραγματοποίηση κερδών, αυτό καθιστά απόλυτα αναγκαία την ανάλυση αποδοτικότητας.  

 

Δείκτης Μεικτού περιθωρίου κέρδους ( Gross Profit Margin ) 

Τύπος = Μικτό αποτέλεσμα / Πωλήσεις Χ 100 

 

2019 

Δείκτης Μεικτού περιθωρίου 

κέρδους ( Gross Profit 

Margin ) 

= 

Μικτό  

αποτέλεσμα 

= 

2.471.663,07 

= 51,03 

Πωλήσεις 

Χ 100 

4.843.788,21  

X 100 

 

2020 

Δείκτης Μεικτού περιθωρίου 

κέρδους ( Gross Profit 

Margin ) 

= 

Μικτό  

αποτέλεσμα 

= 

2.367.525,97 

= 45,63 

Πωλήσεις 

Χ 100 

5.188.778,95  

X 100 

 

 

Ο αριθμοδείκτης μεικτού κέρδους μας δείχνει την αποτελεσματικότητα της εκμετάλλευσης καθώς και 

τον τρόπο με τον οποίο καθορίζει την τιμή του προϊόντος η επιχείρηση. Όσο μεγαλύτερος είναι ο 

αριθμοδείκτης μεικτού κέρδους τόσο καλύτερη, από άποψης κερδών, είναι η θέση της επιχείρησης γιατί 

μπορεί να αντιμετωπίσει χωρίς δυσκολία τυχών αύξηση του κόστους των πωλούμενων προϊόντων της. 

Με άλλα λόγια μπορούμε να πούμε ότι η επίδραση από μια ενδεχόμενη αύξηση του κόστους 

πωληθέντων θα είναι λιγότερο δυσμενής σε μια επιχείρηση που έχει υψηλό αριθμοδείκτη μεικτού 

κέρδους από ότι θα είναι σε μια άλλη με χαμηλό το σχετικό αριθμοδείκτη. Ένας υψηλός αριθμοδείκτης 



Αριθμοδείκτες. 
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μεικτού κέρδους δείχνει την ικανότητα της διοίκησης μιας επιχείρησης να επιτυγχάνει φθηνές αγορές 

και να πωλεί σε υψηλές τιμές. Αντίθετα, ένας χαμηλός αριθμοδείκτης μεικτού κέρδους δείχνει μια όχι 

καλή πολιτική της διοίκησης στον τομέα αγορών και πωλήσεων.  

 

 

 

Παρατηρούμε πως στη κλειόμενη χρήση η εταιρεία μείωσε την κερδοφορία της έναντι της 

προηγούμενης χρήσης. 

  



Λοιπά θέματα 
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Λοιπά θέματα 

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 κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 5.188.778,95€ και τα αποτελέσματα προ 

φόρων 266.231,21€. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης 209.255,97€, και η φορολογική της 

υποχρέωση ανήλθε σε 56.975,24€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2020 

διαμορφώθηκε σε 0,00€ και το αποτέλεσμα εις νέο της χρήσης σε 209.255,97€.   

Ο κυριότερος στόχος της διοίκησης για την επόμενη χρήση είναι η ανάπτυξη των πωλήσεων σε νέες 

αγορές, μέσα από καινοτόμες υπηρεσίες και εμπορεύματα σε παλιούς και νέους πελάτες. 

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. 

 

Δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης . 

 

Η εταιρεία ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε. δεν πραγματοποίησε δαπάνες ή επενδύσεις στον τομέα «ερευνών και 

ανάπτυξης» στη χρήση 2020. 

Κρίνουμε ότι θα πρέπει να κεφαλαιοποιηθούν αξίες ώστε αν βελτιωθεί έτη περαιτέρω η οικονομική 

θέση της εταιρίας, να γίνει αύξηση κεφαλαίου προκειμένου να μειωθεί ο δανεισμός και για να 

ανάπτυξη νέων επενδύσεων πρωτοβουλιών κτλ. 

 

Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως 

προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του ΚΝ.2190/1920. 

 

Η εταιρεία ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε. κατά την διάρκεια της χρήσης 2020 δεν έχει αποκτήσει δικές της 

μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της. 

 

Υποκαταστήματα της Εταιρείας. 
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Η εταιρεία διατηρεί υποκαταστήματα. Συγκεκριμένα διατηρεί το υποκατάστημα του ξενοδοχείου στην 

περιοχή ΤΣΑΡΔΑΚΙΑ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ. 

 

 Χρήση «χρηματοπιστωτικών μέσων». 

 

Υπάρχουν τα παρακάτω ομολογιακά δάνεια: 

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ALPHA 989001805106200 αξίας 820.000,00. 

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ALPHA 989003000130704 αξίας 42.000,00 

Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα όπως : 

• Τα μέσα χρηματαγοράς.  

• Τα μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.  

• Οι κινητές αξίες.  

• Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης.  

• τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.  

• προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων.  

• συμβάσεις ανταλλαγής (swaps). 
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Στοιχεία επικοινωνίας 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

     

     

Στοιχεία εταιρείας 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΑΕ 

Κώστος, Πάρος, 84 400 

Τηλ. 2284052550 

Φαξ 2284052114 

 

http://www.saintgeorgehotel.gr/ 


