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ΠΕΚΘΕΣΗΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

« ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΟΙ/01|2021 - 31/12/2021

Προς
Την Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μετόχων .

Κυριε΄ς και Κύριοι μέτοχοι , έχουμε την τιµή να σας υποβα'λλουμε την Ετήσια
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό και το αψ'θο1

του ν. 4403/207 6, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2021 και να σας
ενηµερώσουμε για σημαντικές χρηματοοικονομικές πληροφοριε'ς της και να
ζητήσουμε την εγ΄κριση΄ σας.

Σημειώνουµε ότι η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου
συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

1. Ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας
και της θέσης της εταιρείας ν. 4403/2076 α΄ρθρο 7 σε συνδυασµό με την εγκύκλιο,
αρ. πρωτ.: 62784/2017 ) .

α. Συνοπτική περιγραφή επιχειρηµατικού µοντέλου

Η εταιρεία «ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1987 και
εδρεύει στην Αργυρούπολη Αττικής.
Το κύριο αντικείµενό της είναι : Η εμπορία ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο Εμπορίου.

Οι κυριότερες εγκαταστάσεις και εξοπλισµεν΄ος της εταιρείας είναι : Στον ιδιόκτητο
χώρο επί της οδού οδού Αγίας Βαρβάρας 4, στην Αργυρούπολη Αττικής.

Πελάτες της ει΄ναι : Επιχειρήσεις όλων των κλάδων ..

Το δίκτυο παροχής υπηρεσιών της Εταιρείας γεωγραφικά καλύπτει τις εξής περιοχές ."

Πανελλαδικά 



 
Η διαφήμιση των προϊόντων και τωνυπ-|ηρεωώνγίνεται μέσω : Ιπίοπκί

Η Εταιρεία διοικείται απο΄ το Διοικητικό Συμβούλιο το οποιο΄ αποτελείται:

1.Πέτρο Χατζηαναστασι΄ου του θεόδωρου, κατ'ουςο Μελισσίων

οδός Ρόδου 4, ΑΔΤ ΑΒΟ56868 και ΑΦΜ 061650065, Ελληνικής υπηκοότητας

2. Θεόδωρο Χατζηαναστασι'ου του Πέτρου, κάτοικο Θεσσαλονίκης οδός Κοσμά ΑιτωλοιΞ΄

32, ΑΔΤ ΑΕ185871 και ΑΦΜ 015457788, Ελληνικής υπηκοότητας.

3. Στέργιο Μπιλµπιλή του Απόστολου, κάτοικο Αθήνας οδός Α[ΔΕΣΙΟΥ 19-23, ΑΔΤ

ΑΙ016862 και ΑΦΜ 036810184, Ελληνικής υπηκοότητας.

β. Στόχοι, βασικές αξιε΄ς και κύριες στρατηγικές

Σ-χ-τόοι
α) Αύξηση του τζι'ρου,
β) Αύξηση του αριθµού του πελατολογι΄ου,

ψΒασικέαιε΄
α) Έντιμη σχέση με τους πελάτες,
β) Καταλλ΄ηλο εργασιακό περιβαλλ΄ον,
γ) Ευκαιριε΄ς εξέλιξης στους εργαζομεν΄ους ,

Κ-…εσταικε'
α) Επέκταση εντός της επόµενης τριετίας .

β) Η επέκταση δραστηριότητας και σε άλλους κλάδους

γ. Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης

Η διοίκηση της Εταιρεια'ς παρέχει κατεύθυνση, ηγεσία καθώς και εν'α κατάλληλο
περιβαλ΄λον για τη λειτουργια της ,ω΄στε να εξασφαλιζ'εται ο΄τι όλοι οι διαθέσιµοι
πόροι της, δραστηριοποωυν΄ται πλήρως για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών
της. Οι πολιτικές της Εταιρίας στα στάδια της παραγωγικής και λειτουργικής της
δραστηριότητας δίνουν έμφαση:

α…) Στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

β)Την εφαρμογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφαν'εια και δικαιοσύνη και την
καθιέρωση κοινών αρχών και κανόνων.

γ) Σεβασµό για το περιβαλ΄λον .

Στην Εταιρεια΄ δεν υπάρχει γραπτός « Κανονισµός Εργασίας - Οργανογ΄ραμμα» η΄

αλλ΄ος «Κανονισµός» ( 180, κ.λπ ).

Η Εταιρεία δεν διαθέτει , ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελεγ΄χου. Προκειμεν΄ου
να διασφαλιστεί η ανεξαρτησια' και η πλήρης διαφάνεια λειτουργίας της Διεύθυνσης



Εσωτερικού Ελέγχου, η λειτουργία της εποπτεύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Περιγραφή των προηγούµενων επιδόσεων, της αλυσίδας αξίας και των
ενσω΄µατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων.
δα) Προηγούµενες επιδόσεις

Κύκλος εργασιών

Το 2021 ήταν µια ακόμα δύσκολη χρονιά. Η συνέχιση της οικονομικής κρίσης και τα
δυσµενή οικονοµικά µέτρα επηρέασαν αρνητικά το οικονομικό περιβάλλον.

Μέσα σε αυτό το δυσµενε΄ς οικονοµικό κλίμα, η Εταιρεία κατόρθωσε να καταγράψει
κύκλο εργασιών 599.396,74 ευρώ , η οποι΄α κρίνεται ικανοποιητική σε σχέση με την
αγορά και τον κλάδο, που δραστηριοποιει΄ται.

Τα Αποτελέσματα προ φόρων για τη χρήση 2021 ανήλθαν σε ζηµίες € 65.058,59 σε
αντίθεση.

δγ) Ενσω'ματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία.
44-Επενδυ΄σετο ε΄το 2021

Το 2021, η Εταιρεία δεν διενε΄ργησε σηµαντικές επενδύσεις.

Αξία ενσω΄ματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων

Η αξία των ενσω΄ματων και άυλων περιουσιακών στοιχειω΄ν, καθώς και οι µεταβολές
τους το έτος 2021 φαίνεται στον σχετικό «Πίνακα» του Προσαρτη΄µατος των
Οικονομικών Καταστάσεων.

Τα σημαντικότερα απο΄ τα στοιχεία αυτά ει΄ναι Κτίρια, µεταφορικά µέσα, Έπιπλα,
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και εξοπλισμός.

2. Κυριότεροι κίνδυνοι . ( α΄ρθρο 1 ν. 4403/2076 σε συνδυασµό με την εγκύκλιο,
αρ. πρωτ.: 62784/2017 ) .

Η Εταιρεία 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 χρηματοοικονοµικοι΄ και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η
Εταιρεία ει΄ναι :

α) Μελλοντικές προοπτικές και πως αυτες΄ επηρεάζονται από το υφιστάµενο
κανονιστικο΄ πλαι΄σιο.

 



  
- Κίνδυνος Μείωσης της ζήτησης.

Η παρατεταμει΄'η ύφεση στην Ελλάδα και οι διαρκείς αναπροσαρμογές των
οικονοµικών δεδοµεν΄ων, συντελούν στην συντήρηση ενός αβε΄βαιου οικονομικού
περιβάλλοντος. Η Εταιρεία παραμένει προς το παρόν σταθερή παρά το γενικότερο
κλάμα οικονομικη΄ς ύφεσης και ταυτόχρονα προσπαθεί να διατηρεί την «
ελαστικότητα » των δαπανών της.

- Κίνδυνος αλλαγής του Κανονιστικου΄ Πλαισίου.

Η Εταιρεία δρα μέσα στο Κανονιστικό πλαίσιο που ορίζει η Νομοθεσία και ισχύει
γενικά για τις Επιχειρήσεις. .

- Λειτουργικός/Ρυθμιστικο΄ς κίνδυνος.

Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου, η εφαρµογή
των προβλέψεων του Μνηµονίου κ.λπ, ενδέχεται να έχουν σημαντική επιπ΄τωση στη
λειτουργία, στην οικονοµική κατάσταση, τα λειτουργικά αποτελέσµατα και τη
ρευστότητα της Εταιρείας

γ) Λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα η' τον κλάδο που
η εταιρεία αναπτύσσεται.

- Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κλάδο που δραστηριοπο ιει΄ται η Εταιρεία.

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα κίνδυνοι για τον κλάδο πέρα απο΄ αυτούς που ισχύουν για το
σύνολο της Αγοράς

- Κίνδυνος Ρευστο΄τητας.

Η Εταιρεία διατηρεί υψηλά ταµειακα΄. Διαθέσιμα.

- Πιστωτικο΄ς Κίνδυνος.

Η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο αφορά κυριώς απαιτήσεις απο΄
πελάτες.

- Διάφοροι ειδικοί κίνδυνοι.

Δεν υπάρχουν.

3. Περιβαλλοντικά ζητη΄µατα( α΄ρθρο 1 ν. 4403/2076 σε συνδυασµό µε την
εγκύκλιο, αρ. πρωτ.: 62784/2017 ) .

Η εταιρεία, αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απεν΄αντι στο περιβαλ΄λον και της
ανάγκης συνεχούς βελτιω΄σης 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:

- Εξοικονόµηση ενέργειας με την αναπ΄τυξη συστήµατος παρακολούθησης της
κατανάλωσης φυσικών πόρων

- Διαρκη΄ ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος
- Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

α) Πραγματικε΄ς και δυνητικε΄ς επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον

Η Εταιρεία λόγω του αντικειμένου της δεν δημιουργεί ιδιαίτερα απορρίμματα τα
οποία να επιβαρύνουν το περιβάλλον.

β) Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασιε΄ς που εφαρµόζει η οντότητα για την
πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
απο΄ διάφορους παράγοντες

- Ενεργειακή χρήση :

Η Εταιρεία καταναλώνει ενέργεια µόνο από πάροχο ηλεκτρικού ρεύµατος .

* Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μεταφορά η΄ απο΄ τη χρήση και τη διάθεση
των υπηρεσιών :

Η Εταιρεία, λόγω του αντικειµένου της δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα το
περιβάλλον κατα΄ την διάθεση των υπηρεσιών της.

- ξεκίνησε και συνεχίζεται η αντικατάσταση λαµπτήρων φωτισµού από νέους
τεχνολογίας Ι,ΕΙ), ενέργεια που επίσης κατατείνει στον περιορισμό της
ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται.

- εφαρμογή προγράμµατος ανακύκλωσης του χαρτιού
. ανακύκλωση µελανιω΄ν εκτυπωτών .

γ) Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον
υπάρχουν.
Δεν συντρέχει τέτοια περιπ΄τωση

4. Εργασιακά ζητήµατα ( α΄ρθρο 1 ν. 4403/2076 σε συνδυασµό µε την εγκύκλιο,
αρ. πρωτ.: 62784/2017 )

Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν
βασικές αρχές της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην
πρόσληψη/ επιλογή, στις αποδοχές, στην εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών
καθηκόντων η' σε οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές δραστηριότητες. Οι παράγοντες
που αποκλειστικά λαµβάνονται υπόψη ει΄ναι η εμπειρία, η προσωπικότητα, η 
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θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα και οι ι1ανόππεςτου ατόμου.

Η Εταιρεία παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομεν΄ους αυτής να σέβονται
τη διαφορετικότητα κάθε υπαλλήλου η΄ προμηθευτή η΄ πελάτη της Εταιρείας και να
μην αποδέχονται οποιαδήποτε συμπεριφορά που ενδέχεται να δημιουργει΄ διακρίσεις
οποιασδήποτε µορφής.

Η πολιτική της Εταιρείας, στον τοµέα αυτό, στηρίζεται στις Κατευθυντήριες Αρχές
του ΟΟΣΑ η' του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ΙΙιΟ).

α) Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας,
μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών).

Η εταιρεία το 2021 απασχόλησε 2 εργαζομένους διαφορετικών φύλων και ηλικιών
και πάγια πολιτική της Εταιρείας ει΄ναι η παροχή ίσων ευκαιριών στους
εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκεια'ς, μειονεκτικότητας ή και άλλων
πτυχών .

 

Οι σχέσεις της Εταιρείας µε το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται
εργασιακά προβλη'ματα.

β) Σεβασµός των δικαιωµάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία.

Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζοµένων και τηρεί την εργατική
Νομοθεσία. Στην χρήση 2021, κανένα όργανο ελέγχου δεν καταλο΄γισε παραβάσεις
της εργατικής Νομοθεσίας

Στην εταιρεία δεν υπάρχει σωματείο των εργαζομεν'ων

γ) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασια'

Η ασφάλεια στην εργασία για τους εργαζοµεν΄ους αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα
και απαραίτητη προυπ"όθεση στην λειτουργία της Εταιρείας.
Η εταιρεία διατηρεί σε όλους τους χώρους εργασιας υλικά ( φάρµακα, επιδέσμους
κ.λπ ) «πρώτων βοηθειών »
Η εταιρεία διαθέτει « τεχνικό ασφαλείας», σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

6) Συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κτλ.

Οι διαδικασιε΄ς επιλογής και πρόσληψης προσωπικού, γίνονται με βάση τα
απαιτούμενα για την θέση προσόντα και χωρίς διακρίσεις.

Η Εταιρεία εκπαιδεύει συστηµατικά όλες τις κατηγοριε΄ς των εργαζομένων της, είτε
µε « εσωτερικά », είτε με « εξωτερικά » σεμινάρια .

Ο τρόπος προαγωγω΄ν, ει΄ναι µε βάση την αξιολόγηση του προϊσταμένου του
τμήµατος, ( της Διεύθυνσης Προσωπικού ( αν υπάρχει ) ) και της Διοίκησης.



Για τα ανωτέρω δεν υπάρχουν γραπτές διαδικασίες

5. Χρηµατοοικονοµικ0ί (ΧΔΕ) & µη χρηματοοικονοµικ0ι΄ δείκτες επιδόσεων
(ΜΧΔΕ) και πρόσθετες εξηγη'σεις( α΄ρθρο | ν. 4403/2076 )
α) Χρηματοοικονοµικοί (ΧΔΕ) και μη χρηµατοοικονομικοί δείκτες.

Χρηματοοικονομικοι΄ δείκτες, που δείχνουν την οικονομική κατάσταση της Εταιρεια΄ς
είναι :

Περιουσιακα' στοιχεία
Πάγια
Μει΄ον: Αποσβεσμε΄να
Απομειωµε΄να
Αποθέµατα
Απαιτήσεις
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτε΄α
Λοιπά
Σύνολο ενεργηπκου΄
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Κεφάλαια και αποθεµατικά
Μακροπρο΄θεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων

..2ο21
501 .280,95

393.485.91
0,00 107.795,Ο4

4.922.12
229.555,56

471,66
"ακουω

557. 735,46

9.279,26
529.985,92

17.870,28
557. 735,46

(*) Για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κινήσεως αθροι΄ζονται τα κονδύλια του
κυκλοφορούντος ενεργητικού ( «αποθέματα», «απαιτήσεις», «χρεο΄γραφα» και
«διαθέσιμα») . Από το άθροισμα αυτό αφαιρείται το άθροισμα των κονδυλίων
«βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις» του παθητικού . Η διαφορά (+ ή -) απεικονίζει το
κεφάλαιο κινήσεως κάθε οικονομικής μοναδ΄ας στο τέλος της περιόδου προσδιορισμού
του.

β) Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ).
Η Εταιρεια΄ δεν χρησιµοποιεί, τέτοιου είδους δείκτες.

γ) Αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις.
Δεν υπάρχουν σηµαντικά η΄ ιδιαίτερα κονδύλια, τα οποι΄α να χρήζουν ιδιαίτερης
αναλ΄υσης η΄ σχολιασμού, ( πρόσθετες εξηγήσεις) πέρα των πληροφοριών που
παρέχονται στις Οικονομικές Καταστάσεις.

6. Προβλεπο΄μενη εξέλιξη της οντότητας ( α΄ρθρο 1 ν. 4403/2076 ) .

Με δεδομεν΄η την διαφαινόµενη διατήρηση του υφιστάμενου αρνητικού κλίματος, η
διοίκηση της Εταιρεια'ς παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και προσαρµόζει τις
κινήσεις, ενισχύοντας διαρκώς την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικο΄τητα
της.  



 …Οκυριότερος στόχος της διοίκησης για το 2022 ει΄ναι η επιστροφή σε θετική πορεια΄ς
των αποτελεσμάτων της, µέσα απο΄ την ανάπτυξη νέων πελατών.
Σχετικά με τις Πωλήσεις και µε βάση τα µέχρι τώρα στοιχεια, προσδοκούμε αύξηση
κατα΄ ποσοστό 3 % περιπ΄ου.
Σχετικά µε τα Κέρδη προ φόρων και με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, προσδοκούμε
αύξηση κατα΄ ποσοστό 3 % περιπ΄ου.
Τα σηµαντικο'τερα γεγονότα που αναµένεται να επηρεάσουν την πορεια της
Εταιρείας ει΄ναι:
(α) Η πορεία της Ελληνικής οικονομίας που επηρεάζει την ζήτηση

Επίσης σημειώνουµε ο΄τι : Μέχρι την σύνταξη της παρούσας έκθεσης, δεν υπάρχουν
σηµαντικα΄ γεγονότα τα οποι΄α να συνέβησαν απο΄ τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως
και τα οποι΄α μπορούν να επηρεάσουν σηµαντικα΄ την οικονομική διάρθρωση η' την
επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας.

7. Δραστηριοπ|τα΄ της Εταιρεια΄ς στον το… ερευνών και ανάπτυξης ( α΄ρθρο 1 ν.
4403/2076 ) .

Η εταιρεία δεν πραγµατοποίησε δαπάνες η΄ επενδυ΄εις στον τομέα «ερευνών και
αναπ΄τυξης» στη χρήση 2021.

8. Πληροφοριε΄ς που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών ( α΄ρθρο 1 ν.

4403/2076 ) .

Δεν αποκτήθηκαν «ίδιες μετοχές », κατα΄ την διάρκεια της χρήσης 2021.

9. Υποκαταστήµατα της Εταιρείας (α΄ρθρο 1 ν. 4403/207 6 ) .

Η εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα

10. Χρήση «χρηµατοπιστωτικών µεσω΄ν». ( αρθ΄ρο 1 ν. 4403/2076 )

Η Εταιρεία δεν χρησιµοποιεί «χρηµατοπιστωτικα΄ µέσα» 
Αθήνα ,Ο5/08/2022              Ο Πρόεδρος και Δ.Σ. ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ/,...
Το μέλος ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. .. ..

Το µέλος ΜΓΠΛΜΠΙΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ...

 


