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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»
Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων
Κύριοι εταίροι,
Υποβάλλουµε συνηµµένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας
για την χρήση 01/01/2017-31/12/2017 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.
1. Ανάλυση

της εξέλιξης και των

επιδόσεων

των

δραστηριοτήτων

της

οντότητας.
Συνοπτική περιγραφή επιχειρηµατικού µοντέλου - Αρχές και αξίες της
εταιρείας :

Η ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 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 ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 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
:
Πελατολόγιο του οποίου ικανοποιούνται οι ανάγκες,
Εξειδικευµένο προσωπικό
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,
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Κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον,
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 ∆.Σ.

Ο κύκλος εργασιών της κλειοµένης χρήσεως ανήλθε σε 19.865,82 € και τα αποτελέσµατα
προ φόρων ZHMΙΑ 2.484,04 €. Η εταιρία πραγµατοποίησε ζηµία χρήσης 2.484,04 €, και η
φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 0,00 €. Στη συνέχεια για πληρέστερη πληροφόρηση θα
παραθέσουµε ανάλυση των επιδόσεων της εταιρείας σύµφωνα µε τα οικονοµικά της στοιχεία
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τα οποία πρέπει να θεωρούνται ότι ανταποκρίνονται στην εµφανιζόµενη εικόνα του
ισολογισµού της κλειόµενης χρήσης 2017.

Προβλεπόµενη πορεία της εταιρίας :
Ο µοναδικός εταίρος και ∆ιαχειριστής 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 2017 η οντότητα
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ παρουσιάζει, σύµφωνα µε τις Χρηµατοοικονοµικές
Καταστάσεις, τα παρακάτω οικονοµικά στοιχεία:

Καθαρές πωλήσεις : Ανήλθαν στο 2017 σε 19.865,82 €
Μικτά αποτελέσµατα: Ανήλθαν στο 2017 σε -2.484,04€
To κονδύλι Λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως εξής:

Είδος λειτουργικού εξόδου

Αξία το 2017

Παροχές σε εργαζόµενους

0,00€

Αποµείωση αποθεµάτων (αφορά µόνο τον Λ/σµό 61.04)

0,00€

∆ιάφορα λειτουργικά έξοδα

12.271,37€

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

0,00€

Αποσβέσεις

0,00€

Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις για το προσωπικό) όλος ο 68

0,00€

εκτός του Λογ/σµού 68.01
Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων ( αφορά 76.02 έως 76.05 &

0,00€

76.09 ) - Kαταχωρούµε αρνητικά
Έξοδα σε ιδιοπαραγωγή όλος ο 80 εκτός του Λ/σµού 80.04
Σύνολο

0,00€
12.271,37€

Άλλα σηµαντικά γεγονότα :
Από την λήξη της κλειόµενης χρήσεως µέχρι την ηµέρα συντάξεως της παρούσας
εκθέσεως δεν έχουν συµβεί σηµαντικά γεγονότα.

2. Κυριότεροι κίνδυνοι.
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Η ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 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 αφορά :
Εφοδιαστική αλυσίδα
Οι Βασικοί προµηθευτές της Εταιρείας είναι από την ευρωπαϊκή αγορά. Οι κανόνες
συνεργασίας µεταξύ τους είναι σύµφωνοι µε τους συνήθεις όρους της αγοράς. ∆εν υπάρχουν
προµηθευτές, η διακοπή της συνεργασίας των οποίων θα έθετε σε κίνδυνο την λειτουργία της
Εταιρείας και η Εταιρεία διατηρεί ικανό απόθεµα στη περίπτωσης παροδικής αδυναµίας
εφοδιασµού από τους προµηθευτές.
Κίνδυνος Μείωσης της ζήτησης.
Η παρατεταµένη ύφεση στην Ελλάδα και οι διαρκείς αναπροσαρµογές των οικονοµικών
δεδοµένων, συντελούν στην συντήρηση ενός αβέβαιου οικονοµικού περιβάλλοντος. Η
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

παραµένει προς το παρόν σταθερή παρά το γενικότερο

κλίµα οικονοµικής ύφεσης και ταυτόχρονα προσπαθεί να διατηρεί την «ελαστικότητα» των
δαπανών της.
Λειτουργικός / Ρυθµιστικός κίνδυνος.
Ενδεχόµενες τροποποιήσεις του ρυθµιστικού και νοµοθετικού πλαισίου, η εφαρµογή των
προβλέψεων του Μνηµονίου κ.λ.π., ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στη
λειτουργία, στην οικονοµική κατάσταση, τα λειτουργικά αποτελέσµατα και τη ρευστότητα
της Εταιρείας.
Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
∆εν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι για τον κλάδο πέρα από αυτούς που ισχύουν για το
σύνολο της Αγοράς που βρίσκεται σε ύφεση και αβεβαιότητα που µπορεί να χαρακτηρίζει
την Ελληνική αλλά και την παγκόσµια αγορά.
Κίνδυνο ρευστότητας, κεφαλαίου
Αναφορικά µε τον κίνδυνο ρευστότητας, επισηµαίνουµε πως παρακολουθούµε προσεκτικά
τις προγραµµατισµένες πληρωµές για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, καθώς και των
ταµειακών εκροών από την καθηµερινή της δραστηριότητα.
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3. Περιβαλλοντικά ζητήµατα.
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:
∆ιαχείριση των παραγόµενων στερεών και υγρών αποβλήτων , δίνοντας προτεραιότητα
στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση
Εξοικονόµηση

ενέργειας

µε

την

ανάπτυξη

συστήµατος

παρακολούθησης

της

κατανάλωσης φυσικών πόρων
∆ιαρκή ενηµέρωση του προσωπικού σε θέµατα περιβάλλοντος
Εκπαίδευση των εργαζοµένων σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος.

Στα πλαίσια λειτουργίας των δραστηριοτήτων της εταιρεία µας, στόχος µας είναι η όσο το
δυνατό λιγότερη κατανάλωση πόρων µε εφαρµογή πολιτικών στοχεύουµε στη µείωση της
κατανάλωσης της ενέργειας της εταιρείας µας.
Ανακύκλωση υλικών και αναλωσίµων. Τα απορρίµµατα όπως π.χ. χαρτί, toner και
οικιακές µπαταρίες ανακυκλώνονται σε τακτική βάση συµβάλλοντας στη µείωση της
άµεσης περιβαλλοντικής µας επίδρασης.
Λάµπες τεχνολογίας LED σε όλους τους χώρους της εταιρείας µας µειώνοντας την
κατανάλωση ενέργειας.
∆ιαρκή ενηµέρωση του προσωπικού σε θέµατα περιβάλλοντος
Εκπαίδευση των εργαζοµένων σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος.

Η Εταιρεία, ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ λόγω του αντικειµένου της δεν αναπτύσει
πράσινα εµπορεύµατα και δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα το περιβάλλον κατά την µεταφορά και
διάθεση των εµπορευµάτων ή υπηρεσιών της. Καταναλώνει ενέργεια µόνο από πάροχο
ηλεκτρικού ρεύµατος συνεχίζοντας την αντικατάσταση λαµπτήρων φωτισµού από νέους
τεχνολογίας LED.

4. Εργασιακά ζητήµατα.
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Η Εταιρεία ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ σέβεται τις ∆ιεθνείς Αρχές Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων που συµπεριλαµβάνονται στη ∆ιεθνή ∆ιακύρηξη για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα
του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών και ειδικότερα µεταξύ άλλων τις αρχές:
της ίσης µεταχείρισης
σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
της διαφορετικότητας
της παροχής ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόµενους της και
της αποφυγής χρήσης παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας.
Η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, αποτελεί βασικό ζήτηµα για την εταιρεία µας µε
γνώµονα τη διασφάλιση της ισοτιµίας, της ίσης µεταχείρισης κάθε πελάτη και αποτρέπει κάθε
είδους ρατσιστικής συµπεριφοράς.
Η Εταιρεία φροντίζει για την διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών εργασίας και την τήρηση
των βασικών κανόνων υγείας και ασφάλειας µε στόχο την διατήρηση ενός ασφαλούς
περιβάλλοντος εργασίας χωρίς κίνδυνο εργατικού ατυχήµατος. Η Εταιρεία ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ διαθέτει τεχνικό ασφαλείας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και
σέβεται τα δικαιώµατα των εργαζοµένων την συνδικαλιστική ελευθερία τηρώντας την εργατική
Νοµοθεσία. Σε όλους τους χώρους εργασίας διατηρεί υλικά πρώτων βοηθειών και εκπαιδεύει
συστηµατικά τους εργαζόµενους είτε µε εσωτερικά ή µε εξωτερικά σεµινάρια.

5. Χρηµατοοικονοµικοί και Μη Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες.

Μη χρηµατοοικονοµικοί δείκτες δεν υπάρχουν.

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.
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Ο κύκλος εργασιών της κλειοµένης χρήσεως ανήλθε σε 19.865,82€ και τα αποτελέσµατα προ
φόρων -2.484,04 €. Η εταιρία πραγµατοποίησε ζηµία χρήσης 2.484,04 €, και η φορολογική
της υποχρέωση ανήλθε σε 0,00 €.
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.

7. ∆ραστηριότητα της Εταιρείας στον τοµέα ερευνών και ανάπτυξης .

Η εταιρεία ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ δεν πραγµατοποίησε δαπάνες ή επενδύσεις
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.

Η εταιρεία ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ κατά την διάρκεια της χρήσης 2017 δεν έχει
αποκτήσει δικές της µετοχές είτε η ίδια είτε µε πρόσωπο που ενεργεί στο όνοµά του αλλά
για λογαριασµό της.

9. Υποκαταστήµατα της Εταιρείας.

Η εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήµατα.

10. Χρήση «χρηµατοπιστωτικών µέσων».

Η εταιρεία δεν χρησιµοποιεί χρηµατοπιστωτικά µέσα όπως :
Τα µέσα χρηµαταγοράς.
Τα µερίδια οργανισµών συλλογικών επενδύσεων.
Οι κινητές αξίες.
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Τα συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης.
τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης.
προθεσµιακές συµβάσεις επιτοκίων.
συµβάσεις ανταλλαγής (swaps).

ο ∆ιαχειριστής

Μέλος

ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΑΡΗΣ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών των εταίρων
Ο ∆ιαχειριστής
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΑΡΗΣ
ΚΡΥΟΝΕΡΙ , 01/09/2018
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Μέλος

