
Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της ανώνυμης εταιρείας με την 

επωνυμία "ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ"  

 

Π Ρ Ο Σ 

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων  

 

  

Κύριοι Μέτοχοι, 

 Έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε υπό την κρίση σας τις οικονομικές 

καταστάσεις της 31/12/2020  της εταιρείας μας οι οποίες βρίσκονται στα χέρια σας 

και συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε τα εξής: 

 

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας 

 Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης Χρήσεως 01/01/2020-31/12/2020 ανήλθε 

σε Ευρώ  1.675.370,95 έναντι Ευρώ 2.986.863,92 της προηγούμενης χρήσεως. 

 Τα μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ανήλθαν σε Ευρώ 

971.579,75  έναντι Ευρώ  2.179.870,19 της προηγούμενης χρήσης. Τα έξοδα 

διοικήσεως και τα έξοδα διαθέσεως διαμορφώθηκαν, σε σχέση με τα αντίστοιχα της 

προηγούμενης χρήσης ως εξής: 

 

 Χρήση 2020 Χρήση 2019 

Έξοδα διοικήσεως                              834.335,11                           1.001.987,31  

Έξοδα διαθέσεως 939.750,06  974.433,78  

 1.774.085,17 1.976.421,09 

  

Τα καθαρά αποτελέσματα Χρήσεως προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 

888.281,25 έναντι κερδών Ευρώ 59.733,71 της προηγουμένης χρήσης. 

 

 

2. Οικονομική θέση της εταιρείας  

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική, καθώς οι 

οικονομικοί δείκτες, που παρατίθενται, κρίνονται ικανοποιητικοί.  

 

31/12/2019 31/12/2020 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 2.135.068,85 0,57 1.020.125,08 0,42 

Σύνολο ενεργητικού 3.751.977,13 2.430.809,16 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία 1.616.908,28 0,43 1.410.684,08 0,58 

Σύνολο ενεργητικού 3.751.977,13 2.430.809,16 

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε 

κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. 



Καθαρή Θέση 2.291.503,88 1,56 1.403.222,63 1,36 

Σύνολο υποχρεώσεων 1.460.473,25 1.027.586,53 

Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας. 

Σύνολο υποχρεώσεων 1.460.473,25 0,38 1.027.586,53 0,42 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων 

και υποχρεώσεων 3.751.977,13 2.430.809,16 

Καθαρή Θέση 2.291.503,88 0,61 1.403.222,63 0,58 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων 

και υποχρεώσεων 3.751.977,13 2.430.809,16 

Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της Εταιρείας. 

Καθαρή Θέση 2.291.503,88 1,42 1.403.222,63 0,99 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία 1.616.908,28 1.410.684,08 

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας 

από τα Ίδια Κεφάλαια. 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 2.135.068,85 2,05 1.020.125,08 1,44 

Βραχ/θεσμες υποχρεώσεις 1.042.375,42  705.805,43  

Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 59.733,71  0,02 -888.281,25  -0,53 

Σύνολο εσόδων 2.998.526,41  1.688.016,76  

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με 

τα συνολικά της έσοδα 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 59.733,21  0,03 -888.281,25 -0,63 

Καθαρή Θέση 2.291.503,88 1.403.222,63 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της 

εταιρείας.  

 

 

 



3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας 

 

Η εταιρεία προβλέπεται να διατηρήσει και να αυξησει τον κύκλο εργασιών της.  

 

4. Κατεχόμενα χρεόγραφα από την εταιρεία  

 

Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα.  

 

5.  Διαθέσιμο συνάλλαγμα 

 

Δεν υπάρχει διαθέσιμο συνάλλαγμα στην εταιρεία.  

 

6. Ακίνητα της Εταιρείας 

 

α. Γήπεδα - Οικόπεδα 

 

Η εταιρεία δεν κατέχει ακίνητα.  

 

7.  Ανθρώπινο δυναμικό 

- Προκειμένου η εταιρεία να διατηρεί την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού σε 

υψηλό επίπεδο έχει θεσπίσει  διαδικασίες επιλογής, αξιολόγησης, επιμόρφωσης, 

και ανταμοιβής του προσωπικού και έχει δημιουργήσει ένα ασφαλές και δίκαιο 

περιβάλλον εργασίας με αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης.  

 

-Οι εργαζόμενοι αμοίβονται με βάση τη Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση 

Εργασίας, ενώ για το 2020 κατεβλήθησαν πρόσθετες αποδοχές συνολικού ύψους 

136.834,78 €. 

 

-  Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας του 

προσωπικού (υπεύθυνος ασφάλειας κ.λ.π) ενώ  το προσωπικό ενημερώνεται  

σχετικά με θέματα πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ανάγκης. 

 

 8.  Περιβαλλοντικά θέματα 

 

- Για την εταιρεία είναι πρωτίστης σημασίας η προσήλωσή της στις αξίες της 

περιβαλλοντικής ευθύνης. Η ανακύκλωση όλων είναι βασική συνιστώσα  για την 

επιχείρησή μας , η οποία έχει ξεκινήσει μια αξιόλογη προσπάθεια προς αυτήν την 

κατεύθυνση. Μέσα από καθημερινές κινήσεις όπως ανακύκλωση σε χαρτί – 

πλαστικό – γυαλί, χρήση μπλε κάδων , σωστή διαχείριση απορριμάτων, 

καθαριότητα, εξοικονομούμε πόρους και διασφαλίζουμε ένα υγιές και βιώσιμο 

περιβάλλον. Επιπλέον  η εταιρεία  έχει συνάψει σύμβαση για τη διαχείριση των 



επικίνδυνων αποβλήτων  της υγειονομκής μονάδας μας (ΕΑΥΜ) με την εταιρεία 

ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΕ που εδρεύει στην Πάτρα. 

Η εταιρεία δεσμεύεται να διατηρήσει  μια περιβαλλοντικά ευαίσθητη και υπεύθυνη 

θέση και να διαχειριστεί ανάλογα τις δραστηριότητές της, εφαρμόζοντας 

προληπτικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος ελαχιστοποιώντας τις 

όποιες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν.. 

-Η αρωγή όλων είναι επιβεβλημένη σε μια εποχή που τα περιθώρια αντίδρασης είναι 

σχεδόν αναιμικά 

 

9. Διαχείριση κινδύνων  

Συναλλαγματικός Κίνδυνος  

Το σύνολο των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι σε Ευρώ με 

αποτέλεσμα να μην υπάρχει έκθεσή της σε συναλλαγματικό κίνδυνο. 

Πιστωτικός Κίνδυνος  

  Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. 

-Κίνδυνος μακροοικονομικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. 

Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2020 λόγω του απρόσμενου γεγονότος του 

Κορωνοϊού και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την οικονομία της 

Ελλάδας ήταν ανησυχητικές , διατηρούσαν το μακροοικονομικό και 

χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο, έχοντας όμως θετικές 

προοπτικές ανάπτυξης μετά την λήξη της πανδημίας. Η εταιρεία συγκριτικά με την 

γενικότερη κατάσταση φαίνεται πως θα καταφέρει να συνεχίσει την λειτουργία της 

χωρίς σοβαρές δυσκολίες. 

  - Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. 

  - Τα ταμειακά διαθέσιμα ναι μεν μειώθηκαν κατά 25% περίπου, αντίστοιχα όμως 

μειώθηκε και το σύνολο των υποχρεώσεων κατά 29% περίπου, που  καταθιστά την 

εταιρεία ικανή να  ανταποκριθεί στις τρέχουσες ανάγκες της. 

 

10. Σημαντικά γεγονότα  

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα που να αφορούν την εταιρεία σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, εκτός από το συμβάν της πανδημίας του 

Κορωνοϊού COVID-19. Η εταιρεία παρακολουθεί προσεχτικά τις εξελίξεις σχετικά με 

την εξάπλωση του Κορωνοϊού COVID-19 προκειμένου να προσαρμοστεί στις ειδικές 

συνθήκες που προκύπτουν τόσο για την προστασία πελατών & προσωπικού, όσο 

και για την προσαρμογή της στα νέα οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν. 



Η εταιρεία έχει φροντίσει και ακολουθεί πιστά τους κανόνες υγιεινής στις 

εγκαταστάσεις της, ενώ έχει χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που παρέχονται από 

το κράτος για την ενίσχυση της ρευστότητας της και τον περιορισμό των 

επιπτώσεων της κρίσης. 

 

Κύριοι μέτοχοι, είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. 

 

                                                         ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

  ΜΑΣΤΟΡΑ ΣΤ. ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΣΤΟΡΑΣ Α. ΣΠΥΡΙΔΩΝ 


