ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2018
Κύριοι Εταίροι,
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, όπως ισχύει, υποβάλλουμε συνημμένως στη Γενική
Συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 01.01.2018 31.12.2018 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ’ αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.
Οι προς έγκριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και
επιμέλεια, σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, ήτοι με σαφήνεια,
σύμφωνα με τις θεμελιώδεις παραδοχές του δουλευμένου και της συνέχισης της
δραστηριότητας, καθώς και τις γενικές αρχές που προβλέπει ειδικότερα το άρθρο 17 του
νόμου, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την 31.12.2018
καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση.
Η πορεία της εταιρείας μας σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της κατά το 2017 έχει ως
ακολούθως:
1. Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου.
Η Ελληνική Εταιρεία Acon Πυροσβεστικά Μέσα Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1997 και είναι μέλος του
Ομίλου εταιρειών ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ.
Αντικείμενο μας είναι η κατασκευή, συναρμολόγηση, εισαγωγή, προμήθεια, εγκατάσταση
και εμπορία, συντήρηση και αναγόμωση φορητού και μόνιμου εξοπλισμού πυροπροστασίας,
πυροσβεστικών ουσιών και υλικών, αυτόματων συστημάτων κατάσβεσης, πυροσβεστικών
συγκροτημάτων αντλιών, και συναφών προϊόντων και υπηρεσιών Πυροπροστασίας.
Οι εγκαταστάσεις της Acon βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων. Η γκάμα
των προϊόντων μας περιλαμβάνει την κατασκευή μεταλλικών ερμαρίων για κάθε τύπου
εφαρμογή Πυρασφάλειας, ειδικών κατασκευών σε Ερμάρια Έκτακτης Ανάγκης Σηράγγων
(ΕΑΣ), φορητούς και τροχήλατους πυροσβεστήρες, μόνιμα αυτόματα συστήματα
κατάσβεσης, μάνικες και αυλούς πυρόσβεσης, αντλητικά συγκροτήματα, συστήματα
πυρόσβεσης με αφρό, μόνιμα συστήματα κατάσβεσης, κ.α.
Στα πλαίσια του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και προϊόντων ποιότητας που παρέχουμε,
διαθέτουμε πιστοποίηση κατά EN ISO 9001:2008 από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και Αναγνωρισμένη
Πιστοποίηση για την Συντήρηση Πυροσβεστήρων και μόνιμων συστημάτων κατάσβεσης
όλων των τύπων, στις Βιομηχανικές εγκαταστάσεις μας στη ΒΙ.ΠΕ. Οινοφύτων, όπου
λειτουργεί Κέντρο επανελέγχου εξοπλισμού υπό πίεση εκτέλεσης Υδραυλικών δοκιμών και
επανεξέτασης τύπου, με αυστηρή τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και όλων των
προβλεπόμενων Διεθνών – Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προτύπων, υπό τη συνεχή εποπτεία του
φορέα ΕΒΕΤΑΜ και του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Η επιτυχία μας στον ανταγωνιστικό Δημόσιο τομέα, αλλά και στον Ιδιωτικό, οφείλεται στη
συνεχή μας προσπάθεια για την εκτέλεση έργων που χαρακτηρίζονται από συνέπεια,
ποιότητα και “μετά την πώληση” υποστήριξη.

1.2 Λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η
εταιρεία αναπτύσσεται.
Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο
που η εταιρεία αναπτύσσεται.

2.

Περιβαλλοντικά ζητήματα.

2.1

Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον.

Με ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα που αφορούν στη φροντίδα και την προστασία του
περιβάλλοντος, η ACON Ε.Π.Ε. συμπράττει στο ευρύτερο έργο για τη διατήρηση ενός
βιώσιμου κόσμου και τη διαφύλαξή του για τις μελλοντικές γενιές. Διατηρώντας
μακρόχρονες συνεργασίες με κορυφαίους οίκους του εξωτερικού που διακρίνονται για τo
έργο τους και τις εφαρμοζόμενες πολιτικές τους για το περιβάλλον, με κύριο στόχο την
ευημερία και εξέλιξη του ανθρώπου σε αρμονία με τη φύση.
2.2 Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την
πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από
παράγοντες όπως: ενεργειακή χρήση, άμεση και έμμεση έκκληση ατμοσφαιρικών ρύπων,
προστασία της βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων, διαχείριση αποβλήτων,
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μεταφορά ή από τη χρήση και τη διάθεση των
προϊόντων και των υπηρεσιών.
Δεν υπάρχουν.
2.3 Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον
υπάρχουν.
Δεν υπάρχουν.

3.

Εργασιακά ζητήματα

3.1 Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας,
μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών).
Η εταιρεία δεν εφαρμόζει πολιτική διαφοροποίησης στα εργασιακά ζητήματα, αλλά
ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών για όλο το εργαζόμενο προσωπικό της,
ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών.
3.2

Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία.

Η εταιρεία μας λειτουργεί με σεβασμό απέναντι στα δικαιώματα των εργαζομένων και
υπάρχει πλήρης συνδικαλιστική ελευθερία και οπωσδήποτε πάντοτε εντός των ορίων που η
εργατική νομοθεσία θέτει και επιτρέπει στη χώρα μας.
3.3 Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών
κτλ.
Η φύση των δραστηριοτήτων της εταιρείας απαιτεί την ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στην εργασία. Προς τούτο η εταιρεία διαθέτει

τεχνικό ασφαλείας και ιατρό εργασίας και παράλληλα γίνεται τακτικά συστηματική
εκπαίδευση των εργαζομένων, κυρίως σε θέματα πρόληψης αλλά εν γένει προστασίας έναντι
του κινδύνου κάποιου ατυχήματος, αλλά και τρόπου έγκαιρης δράσης για την αντιμετώπιση
τέτοιων συμβάντων.
4. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας:
Ο κύκλος εργασιών της κλειoμένης χρήσεως ανήλθε σε 910.053,17 ευρώ έναντι ευρώ
1.603.453,69 κατά το έτος 2017 μειωμένος κατά 43,24%. Τα καθαρά αποτελέσματα προ
φόρων ανήλθαν σε ζημίες ποσού 65.846,92 ευρώ έναντι ζημιών ποσού 8.942,29 ευρώ της
χρήσεως 2017. Παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας με τις μεταβολές στα κονδύλια των
αποτελεσμάτων χρήσεως σε σχέση με την προηγούμενη χρήση:

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Διαφορές € Διαφορές %
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα,
ημικατ/μένα)
Λοιπά συνήθη έσοδα
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών
Παροχές σε εργαζόμενους
Λοιπά έξοδα και ζημίες
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

31/12/2018
910.053,17

31/12/2017
1.603.453,69 -693.400,52

-26.817,67

34.489,09

25.630,48
-517.468,19
-259.486,21
-241.613,80
0,00
62.610,14
-47.092,08
0,00
-18.754,84
-65.846,92
0,00
-65.846,92

30.421,80
-746.836,05
-309.068,20
-463.943,85
-132.904,13
2,48
15.614,83
0,00
-24.557,12
-8.942,29
0,00
-8.942,29

2. Στοιχεία Ενεργητικού
Το σύνολο του ενεργητικού, σύμφωνα με τον ισολογισμό, αναλύεται σε:

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
- (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)
Ποσά σε μονάδες Ευρώ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός

31/12/2018

31/12/2017

3.754,87
69.671,78

3.754,87
69.671,78

-43,24%

-61.306,76
-177,76%
-4.791,32
-15,75%
229.367,86
-30,71%
49.581,99
-16,04%
222.330,05
-47,92%
132.904,13
-100,00%
62.607,66 2524502,42%
-62.706,91
-401,59%
0,00
5.802,28
-23,63%
-56.904,63
-636,35%
0,00
-56.904,63
-636,35%

Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα
στοιχεία υπό κατασκευή
145.844,10
Δάνεια και απαιτήσεις
Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και
προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων

Σύνολο ενεργητικού

64.894,26
138.320,91

64.364,18
137.790,83

65.601,95
65.601,95

53.776,70
53.776,70

13.593,63
159.437,73
363.360,59

145.844,10
13.593,63
159.437,73
351.005,26

29.605,64
195.093,36
25.812,00
250.511,00

27.394,63
212.025,54
39.403,25
278.823,42

402.543,36
167.233,17
17.509,37
91.329,44
678.615,34
929.126,34

845.026,12
157.577,32
1.544,20
106.874,61
1.111.022,25
1.389.845,67

1.292.486,9
3

1.740.850,9
3

Η παραπάνω διάρθρωση του ενεργητικού της εταιρείας μας, μας επιτρέπει άνεση κινήσεων
για την πραγμάτωση των στόχων που έχουμε θέσει για την τρέχουσα χρήση 2019.

3. Στοιχεία Παθητικού :
Το σύνολο του παθητικού, σύμφωνα με τον ισολογισμό, αναλύεται σε:

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
- (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)
Ποσά σε μονάδες Ευρώ
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών
Σύνολο

31/12/2018

31/12/2017

1.255.020,00
66.269,41
1.321.289,41

180.000,00
1.138.900,00
1.318.900,00

Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων
και υποχρεώσεων

0,00

0,00

5.095,77
-540.677,44
-535.581,67
785.707,74

5.095,77
-474.830,52
-469.734,75
849.165,25

58,69
58,69

58,69
58,69

169.557,42
271.098,94
20.937,22
13.015,68
32.111,24
506.720,50
506.779,19

165.025,99
490.400,61
78.800,49
15.160,66
142.239,24
891.626,99
891.685,68

1.292.486,93

1.740.850,93

3.1 Καθαρή θέση
Με τις αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων της 27/12/2017 και της 10-4-2018,
αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά € 1.075.020,00 δια
κεφαλαιοποιήσεως υποχρεώσεων και καταβολής μετρητών. Μετά την απόφαση αυτή, το
Κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε € 1.255.020,00 διαιρούμενο σε 41.834 εταιρικά
μερίδια των 30 ευρώ έκαστο. Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας είναι θετικό και
ανήλθε σε ευρώ 785.707,74 την 31-12-2018, έναντι ευρώ 849.165,25 (θετικό) την 31-122017.

3.2 Υποχρεώσεις
Το σύνολο των υποχρεώσεων ανήλθε το 2018 σε ευρώ 506.779.19 έναντι ευρώ 891.685,68
το 2017.

4.Αριθμοδείκτες :
Για την καλύτερη ενημέρωσή σας παρατίθενται οι κατωτέρω αριθμοδείκτες οικονομικής
διάρθρωσης καθώς και απόδοσης και αποδοτικότητας :
1. Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διαρθρώσεως.
1.1 Σύνολο κυκλοφορούντων / Σύνολο Ενεργητικού

71,89%

1.2 Σύνολο καθαρής θέσης / Σύνολο Υποχρεώσεων

155,04%

1.3 Σύνολο καθαρής θέσης / Ενσώματα πάγια

568,03%

1.4 Σύνολο κυκλοφορούντων / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

183,36%

2. Αριθμοδείκτες Αποδόσεως και Αποδοτικότητας.
2.1 Αποτελέσματα προ φόρων και τόκων / Πωλήσεις

-5,17%

2.2 Αποτελέσματα προ φόρων / Καθαρή θέση

-8,38%

2.3 Αποτελέσματα προ φόρων και τόκων / Καθαρή θέση

-5,99%

2.4 Πωλήσεις / Καθαρή θέση

115,83%

5. Διανομή Κερδών
Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε ζημίες ποσού € 65.846.92. Δεν υφίσταται θέμα διανομής
κερδών.
Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, κύριοι Εταίροι σας καλώ να εγκρίνετε τις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε την 31.12.2018
και να απαλλάξετε από κάθε ευθύνη τους διαχειριστές της εταιρείας.
Τέλος, πιστεύω κ.κ. Εταίροι ότι θα εξακολουθήσετε να μας περιβάλλετε με την ίδια
εμπιστοσύνη και στο μέλλον.

Νέα Ιωνία Αττικής, 25 Ιουνίου 2019
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