
ΕΚΘΕΣΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ  ΤΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
προς την τεσσαρακοστή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

της ανώνυμης εταιρείας «Αφοί Καράμπελα Α.Ε.Β.Ε.» 
Α.Μ.Α.Ε.: 10601/43/Β/86/9 
Α.Γ.Ε.ΜΗ.: 16916749000 

 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο 4548/2018 και το καταστατικό της Εταιρείας, 
υποβάλλουμε στην Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση τις Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις της 40ής εταιρικής χρήσεως (01.01.2021 έως 31.12.2021), ήτοι τον 
Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2021 με το Προσάρτημά του και την Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2021. 
 
Ο Ισολογισμός της εταιρείας της 31.12.2021 μετά του Προσαρτήματός του, καθώς 
και ο αντίστοιχος Λογαριασμός των Αποτελεσμάτων Χρήσεως, καλύπτουν όλη τη 
δραστηριότητα της εταιρείας, συντάχθηκαν βάσει των Ελληνικών Λογιστικών 
Προτύπων και των γενικώς παραδεκτών λογιστικών αρχών, εμφανίζουν δε με 
απόλυτη σαφήνεια την πραγματική περιουσιακή συγκρότηση της εταιρείας, τη 
χρηματοοικονομική της θέση και την οικονομική της κατάσταση, όπως ήταν την 
31.12.2021, καθώς και τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσεως που προέκυψαν μέχρι 
και την ημερομηνία αυτή, ενώ στο σχετικό Προσάρτημα παρέχονται επακριβώς όλες 
οι προβλεπόμενες από τον Νόμο πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις. 
 
Η παρούσα Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο 4548/2018. 
 
1. Εξέλιξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας και οικονομικά στοιχεία. 
Η χρήση που έκλεισε την 31.12.2021 χαρακτηρίστηκε κυρίως από τη διακοπή 
λειτουργίας του Υποκαταστήματος Ιωαννίνων, την πώληση των ακινήτων της 
εταιρείας στη θέση Φτέρη Πεδινής Ιωαννίνων μετά των επικειμένων κτηρίων και 
εγκαταστάσεων, όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, 
και δευτερευόντως από την έλλειψη ξυλείας στις παραγωγούς χώρες της βόρειας 
Ευρώπης και τα όσα αυτή προκάλεσε, καθώς και από τη συνέχιση των επιπτώσεων 
της πανδημίας του κορωνοϊού, οι οποίες, ευτυχώς, τείνουν μειούμενες. 
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας στη χρήση του 2021 ανήλθε σε 1.659.538,96 ευρώ 
έναντι 1.731.083,71 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή παρουσίασε μικρή 
μείωση σε ποσοστό 4%. Η μείωση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην αποφασισμένη 
διακοπή λειτουργίας του Υποκαταστήματος Ιωαννίνων, ο τζίρος του οποίου 
περιορίστηκε στο ποσό των 103.947,37 ευρώ το 2021 έναντι 401.901.80 ευρώ του 
2020, αφού ουσιαστικά λειτούργησε μόνο το πρώτο τετράμηνο του έτους. Η μείωση 
αυτή του κύκλου εργασιών του Υποκαταστήματος Ιωαννίνων καλύφθηκε στο 
μεγαλύτερο τμήμα της από την αύξηση του τζίρου του κεντρικού καταστήματος της 
εταιρείας, ο οποίος αυξήθηκε από τα 1.329.181,91 ευρώ το 2020 στα 1.555.591,59 
ευρώ το 2021, ήτοι αύξηση ποσού 226.409,68 ευρώ ή σε ποσοστό 17%. 



Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 228.221,26 ευρώ έναντι 277.950,77 ευρώ του 2020, 
παρουσιάζοντας μείωση 18%, ενώ μετά την αφαίρεση των εξόδων Διαθέσεως και 
Διοικήσεως, Χρηματοπιστωτικών εξόδων και Αποσβέσεων, και την πρόσθεση των 
λοιπών εσόδων και κερδών, προέκυψε συνολικά κέρδος 11.021,84 ευρώ έναντι 
ζημίας 108.203,85 ευρώ του 2020, παρουσιάζοντας κερδοφορία, μετά από χρόνια 
ζημιογόνων χρήσεων. 
 
2. Οικονομική θέση της εταιρείας. 
Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας στη χρήση που έληξε την 31.12.2021, εάν 
ληφθούν υπόψη και οι αρνητικές επιπτώσεις, που, όμως, τείνουν μειούμενες, που 
επέφερε η πανδημία στην οικονομία της χώρας και κατ’ επέκταση στη λειτουργία της 
αγοράς, κρίνεται ικανοποιητική ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τυχόν προβλήματα 
που θα ανακύψουν στο άμεσο μέλλον, μέχρι την επίτευξη της ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας. 
Το Σύνολο της Καθαρής Θέσης της εταιρείας την 31.12.2021 ανέρχεται στο ποσό των 
2.451.407,18 ευρώ έναντι 2.440.385,34 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. 
Οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας την 31.12.2021 ανέρχονται στο 
ποσό των 1.266.216,62 ευρώ έναντι 2.293.822,08 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, 
ήτοι μειωμένες κατά 1.027.605,46 ευρώ ή σε ποσοστό 44.8%. 
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τη χρήση 2021 και 2020 
αντίστοιχα, παρατίθενται παρακάτω: 
 
Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης. 
 
                                                         2021                                     2020 
 

ύ 	 ό
ύ 	 ύ

2.346.381,59
4.051.548,03

	57,91%				
2.413.515,88
5.073.350,02

	47,57% 

 
ά 	 ό

ύ 	 ύ
											

1.705.166,44
4.051.548,03

	42,09%				
2.659.834,14
5.073.350,02

	52,43% 

 
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε 
κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό. 
 

Ί 	 ά
ύ 	 ώ

						
2.451.407,18
1.600.140,85

	153,20%		
2.440.385,34
2.632.964,68

	92,68% 

 
Ο παραπάνω δείκτης δείχνει το ποσοστό οικονομικής αυτάρκειας της Εταιρείας. 
 
ύ 	 ώ
ύ 	 ύ

							
1.600.140,85
4.051.548,03

39,49%				
2.632.964,68
5.073.350,02

51,89% 

 
Ί 	 ά
ύ 	 ύ

															
2.451.407,18
4.051.548,03

60,51%				
2.440.385,34
5.073.350,02

48,10% 

 
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν τη δανειακή εξάρτηση της εταιρείας. 
 



Ί 	 ά
ά 	 ό

															
2.451.407,18
1.705.166,44

143,76%			
2.440.385,34
2.659.834,14

91,75% 

 
Ο δείκτης αυτός δείχνει τον βαθμό χρηματοδοτήσεων των ακινητοποιήσεων της 
εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια. 
 

ύ 	 ό
ό 	 ώ

2.346.381,59
394.549,53

594,70%			
2.413.515,88
653.353,17

369,40% 

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

ά 	 ή
ύ 	 ό

					
1.951.832,06
2.346.381,59

83,18%	
1.760.162,71
2.413.515,88

72,93% 

 
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του κυκλοφορούντος 
ενεργητικού που απομένει μετά την αφαίρεση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  
 
Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 
 

ά	 έ
ή 	 ά 	&	 ώ

				
228.221,26
1.659.538,96

13,75%			
277.950,77
1.731.083,71

16,06% 

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

ά	 έ
ό 	 έ 	 ά

				
228.221,26
1.431.317,70

15,94%			
277.950,77
1.453.132,94

19,12% 

 
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί 
του κόστους πωληθέντων εμπορευμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας. 
 

έ 	 	 ό 	 ό 	 έ
ή 	 ά 	&	 ώ

106.883,83
1.659.538,96

6,44%			
15.860,58

1.731.083,71
0,92% 

 
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς τον 
συνυπολογισμό των φόρων, τόκων και αποσβέσεων επί των πωλήσεων (EBIDA). 
 

ά	 έ
ή 	 ά 	&	 ώ

11.021,84
1.659.538,96

	0,66%			
108.203,85

1.731.083,71
	 6,25% 

 
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το καθαρό αποτέλεσμα της εταιρείας επί των 
πωλήσεων. 
 
3. Ακίνητα της εταιρείας 
α) Οικόπεδα – Γήπεδα Αξία Κτήσης σε € 
Γήπεδο Αναλήψεως Πρεβέζης Μ2 15.868  497.087,46 
Γήπεδο Αναλήψεως Πρεβέζης Μ2 15.489  507.988,80 
Γήπεδο Αναλήψεως Πρεβέζης Μ2   2.801    86.876,34 
Γήπεδο Βουλγάρικου Ιωαννίνων Μ2   5.092  101.423,22 



Χερσολίβαδο Καισαράτικων Φιλιατών Μ2 30.500      5.601,40 
Οικόπεδο Καισαράτικων Φιλιατών Μ2 670       634,00 
 Σύνολο    1.199.611,22 
 
β) Κτήρια – Βιομηχανοστάσια Αξία Κτήσης σε € 
Βιομηχανοστάσιο Αναλήψεως Πρεβέζης 1.396.292,20 
Τεχνικά έργα Βιομηχανοστασίου Αναλήψεως     38.052,16 
Αποθήκες & Γραφεία Αναλήψεως Πρεβέζης  724.921,50 
Τεχνικά έργα Αποθηκών & Γραφείων Αναλήψεως     79.650,83 
Τεχνικά έργα Ακινήτων Ιωαννίνων      5.447,81 
Μονοκατοικία Καισαράτικων Φιλιατών      7.666,00 
 Σύνολο    2.252.030,50 
 
Τα κτήρια και βιομηχανοστάσια της εταιρείας είναι στη συντριπτική τους 
πλειονότητα αποσβεσμένα και καλύπτονται πλήρως κατά του κινδύνου πυρός. 
 
4. Οικονομική θέση της εταιρείας 
Κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα. 
Μετά τη διακοπή των εργασιών του Υποκαταστήματος Ιωαννίνων και την πώληση 
των ακινήτων και των επικειμένων αυτών στη θέση Φτέρη Πεδινής Ιωαννίνων, 
σταμάτησε η λειτουργία μιας ζημιογόνας οικονομικής μονάδας της εταιρείας. 
Οι απότομες αυξομειώσεις στις τιμές αγοράς μαλακής ξυλείας μπορεί να επηρεάσει 
την κερδοφορία των ειδών αυτών. 
Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι 
α) Πιστωτικός κίνδυνος 
Η εταιρεία διατηρεί σε χαμηλό επίπεδο τον πιστωτικό κίνδυνο, λόγω του γεγονότος 
ότι έχει ικανοποιητική διασπορά των απαιτήσεών της και έτσι περιορίζει τον κίνδυνο, 
εφαρμόζοντας ικανοποιητική πιστωτική πολιτική. Η έκθεση σε πιστωτικούς 
κινδύνους παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση, ώστε οι χορηγούμενες 
πιστώσεις να μην υπερβαίνουν το ορισθέν πιστωτικό όριο. 
β) Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Η Εταιρεία έχει σχεδόν μηδενικό συναλλαγματικό κίνδυνο, καθώς οι εμπορικές της 
συναλλαγές διενεργούνται στη συντριπτική τους πλειονότητα σε ευρώ (€). Η εταιρεία 
μας δεν διαθέτει συνάλλαγμα ούτε έχει δανεισμό σε συνάλλαγμα. 
γ) Κίνδυνος επιτοκίων 
Η Εταιρεία προκειμένου να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της προς τους 
προμηθευτές της, εντός των ανελαστικών χρονικών ορίων που πολλοί εξ’ αυτών 
απαιτούν, και να καλύπτει την πιστωτική πολιτική προς τους πελάτες της, 
χρησιμοποιεί δανειακά κεφάλαια από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την Άλφα 
Τράπεζα. Οι Δανειοδοτήσεις αυτές επιβαρύνουν τα αποτελέσματα με χρεωστικούς 
τόκους. Είναι όμως αναπόφευκτες δεδομένων των συνθηκών της αγοράς. 
δ) Κίνδυνοι κεφαλαίου και ρευστότητας 
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαια της έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα είναι 
βιώσιμη. Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη 
κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών 
πιστώσεων. Οι ταμειακές της ροές είναι τέτοιες που δεν αντιμετωπίζει προβλήματα 
στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών της. Οι εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις 
προς χρήση περιορίζουν τους τυχόν κινδύνους που ενδέχεται να εμφανιστούν. 
 



5. Εργασιακά Θέματα. 
Η Εταιρεία τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και 
εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Επιθεώρηση Εργασίας και τους 
Ασφαλιστικούς φορείς. 
 
6. Υποκαταστήματα. 
Η Εταιρεία δεν διαθέτει πλέον υποκαταστήματα. 
 
7. Λοιπά Θέματα. 
Λόγω του αντικειμένου των εργασιών της εταιρείας δεν υφίστανται θέματα στον 
τομέα έρευνας και ανάπτυξης. Η εταιρεία κατά την 31.12.2021 δεν είχε στην κατοχή 
της χρεόγραφα ή άλλου είδους τίτλους. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί μέχρι και τη χρήση 
του 2007. Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί 
κανένα άλλο γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση 
και την πορεία της Εταιρείας. 
 
Για το 2022 οι πρωταρχικοί μας στόχοι είναι : α. η κατά το δυνατόν αύξηση του 
κύκλου εργασιών σε σχέση με αυτόν της χρήσεως 2021, παρά τα όσα προβλήματα 
διατηρούνται ακόμη από την πανδημία στην οικονομία και τα όσα καινούργια 
δημιούργησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, β. μια περαιτέρω μικρή μείωση 
των εξόδων σε επίπεδο που να ανταποκρίνεται στον διαμορφωμένο κύκλο εργασιών 
ώστε η εταιρεία να συνεχίσει και φέτος να είναι κερδοφόρα, γ. η προσπάθεια μείωσης 
των αποθεμάτων που υπάρχουν, δ. η περαιτέρω προσπάθεια είσπραξης των 
υπολοίπων των πελατών μας, ε. η ανεύρεση νέων προϊόντων εμπορίας ώστε να 
αυξηθεί ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, στ. η μείωση της μέσης ημερήσιας 
χρηματοδότησης της Εταιρείας και του κόστους δανεισμού. 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Με βάση τους ανωτέρω στόχους και τις πάντα αισιόδοξες προοπτικές, παρά τη 
συνεχιζόμενη αναταραχή στην οικονομία της χώρας μας, η οποία φαίνεται ότι θα 
διατηρηθεί για τον επόμενο χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την τιμή να 
εισηγηθεί σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας την έγκριση του 
Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως της τεσσαρακοστής 
εταιρικής χρήσεως (01.01.2021 - 31.12.2021) όπως αυτός εγκρίθηκε από το 
Διοικητικό Συμβούλιο και όπως θα δημοσιευθεί στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. 
κατά τα οριζόμενα στον Νόμο 4548/2018. 
Μετά από την παραπάνω έκθεση των κονδυλίων του Ισολογισμού και των 
Αποτελεσμάτων Χρήσεως, ζητείται η έγκρισή σας, τόσο για τον Ισολογισμό και τις 
λοιπές χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την Έκθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, όσο και η έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της τεσσαρακοστής εταιρικής χρήσεως. 

 
Πρέβεζα, 9 Απριλίου 2022 
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