
 
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ERGOTRAK” 

Για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 2013 
(01/01/2013 έως 31/12/2013) 

 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 
του Π.Δ. 409/86, υποβάλλουμε συνημμένα στη συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της 
εταιρικής χρήσεως 2013 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε: 
  
Στη χρήση 2013 η εταιρεία λειτούργησε με 3 καταστήματα από όπου διενεργήθηκαν όλες οι εμπορικές 
δραστηριότητες της Εταιρείας.  
 
1. Γ Φάση, ΝΒ1Α Ο.Τ 32, περιοχή Σίνδου  
2. Θέση  Πάτημα,  Μάνδρα  Αττικής   
3. Λ. Κηφισού 154, Περιστέρι  
 
ΑΚΙΝΗΤΑ 
 
Την 31.12.2013 η εταιρεία είχε κατά πλήρη κυριότητα το παρακάτω ακίνητο το οποίο και 
ιδιοχρησιμοποιεί. 
  
1. Γ Φάση ,ΝΒ1Α Ο.Τ 32, περιοχή Σίνδου                              
Α) Οικόπεδο 5.002 τ.μ.                                           
Β) Βιομηχανικό  κτίριο  2.190,55 τ.μ. αποτελούμενο   από  2  ορόφους. 
    Εξυπηρετεί  τις   ανάγκες   του  υποκαταστήματος  (Γραφεία –Αποθήκες -Συνεργεία).          
                  
 
1.  ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
   
α) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013 2012 Μεταβολή % 
Πωλήσεις Ανυψωτικών μηχανημάτων: 437.244,44 804.276,02 -45,64 % 
Πωλήσεις Κινητήρων και Ηλ/γών Ζευγών: 1.529.806,76 1.215.383,62 25,87 % 
Πωλήσεις Χωματουργικών μηχανημάτων: 349.050,00 764.588,80 -54,35 % 
Πωλήσεις Αεροσυμπιεστών: 9.529,00 0,00  
Πωλήσεις Ανταλλακτικών:     4.245.388,97     4.198.222,49  1,12 % 
Λοιπές πωλήσεις: 1.834,60 396,05   363,22 % 
ΣΥΝΟΛΑ 6.572.853,77 6.982.866,98 -5,87 % 

 

β)ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ 2013 2012 
  

Mεταβολή% 
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών: 941.608,73 948.310,73 -0,07 % 
Έσοδα από ενοικίαση κτιρίου&μηχανημάτων: 279.528,28 289.396,71 -3,41 % 
Έσοδα από εγγυήσεις: 20.229,41 14.696,51 37,65 % 
Εισπραττόμενα έσοδα αποστολής αγαθών: 35.420,77 33.508,51 5,71 % 
Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις: 6.889,27 13.053,63 -47,22 % 
Λοιπά έσοδα: 98.338,93 85.392,98 15,16 % 
ΣΥΝΟΛΑ 1.382.015,39 1.384.359,07 -0,17 %

 
 
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
 
α) ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 
Για την ανάλυση που ακολουθεί χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τις οικονομικές καταστάσεις όπως 
συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 
 
 
 
 



 
 
 
 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2013 (ERGOTRAK) 
   
  31/12/2013 31/12/2012 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ   

Κύκλου εργασιών -5,87% -20,34% 

Ζημίες προ φόρων  -74,69% 976,95% 

Ζημίες μετά φόρων  -95,29% 948,90% 
    
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ  ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ   

Ζημίες προ φόρων  / Πωλήσεις -6,53% -24,28% 

Ζημίες μετά φόρων  / Πωλήσεις -1,35% -27,00% 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων -2,30% -49,08% 

Ζημίες προ φόρων   / Ιδια Κεφάλαια -11,15% -44,14% 

Μικτά Κέρδη  / Πωλήσεις 26,27% 25,88% 
  
ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ   
Ξένα κεφάλαια / Ιδια κεφάλαια (με εξαίρεση τα δικαιώματα μειοψηφίας) 2,03 2,05 
Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ιδια κεφάλαια 1,48 1,48 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ   

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία / Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 67,28% 66,84% 

Σύνολο Υποχρεώσεων / Ίδια Κεφάλαια 2,03 2,05 

Ενσώματα πάγια & άϋλα περιουσιακά στοιχεία  / Ίδια Κεφάλαια 0,47 0,52 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4,80 2,95 
 
 
3.  ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Κατά την διάρκεια του έτους 2013, η εταιρεία συνολικά είχε  μειωμένες  πωλήσεις  κατά 5,87%  σε  
σχέση  με  το 2012.  
 
Ο στόχος της εταιρίας για το 2014 είναι, παρά τις πολύ δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, να διατηρήσει 
τις   πωλήσεις   σε  ικανοποιητικό  επίπεδο, διατηρώντας παράλληλα τα μερίδια αγοράς σε κάθε γραμμή 
προϊόντων που αντιπροσωπεύει.  
 
Μηχανήματα Έργων & Μεταλλείων  
 
Κατά το 2013 παρουσιάστηκε αναστροφή της πολύ αρνητικής πορεία της αγοράς Μηχανημάτων Έργων 
και συγκεκριμένα η αγορά αυξήθηκε κατά 40% περίπου ως προς το 2012, κυρίως λόγω της 
επανεκκίνησης των Δημοσίων Έργων και διενέργειας Δημοσίων Διαγωνισμών. 
 
Οι πωλήσεις μηχανημάτων έργων της Ergotrak παρουσίασαν πτώση 45% περίπου ως προς το 2012, για 
τους εξής λόγους:  α) Το 2013 έγιναν πολλοί δημόσιοι διαγωνισμοί στους οποίους δεν συμμετείχαμε 
διότι κυρίως αφορούσαν μηχανήματα έργων που δεν ανήκουν στη γκάμα προϊόντων της Ergotrak, β) οι 
πωλήσεις του 2012 ήταν υψηλότερες κυρίως λόγω αυξημένης ρευστοποίησης των αποθεμάτων με 
εξαγωγές από την Ergotrak σε τρίτες χώρες, δηλαδή οι πωλήσεις του 2012 δεν είχαν ακολούθησει την 
εικόνα της αγοράς. Οι πωλήσεις ανταλλακτικών και service της Ergotrak σταθεροποιήθηκαν το 2013. 
 
Για το 2014 προβλέπεται αύξηση της αγοράς κατά 25%-30% λόγω της επανεκίνησης των μεγάλων 
οδικών έργων αλλά και άλλων έργων υποδομής που είναι σε εξέλιξη κατασκευής ή δημοπράτησης. 
Προβλέπεται αύξηση των πωλήσεων μηχανημάτων έργων της Ergotrak κατά 150% περίπου καθώς θα 
ενσωματωθεί η αύξηση της αγοράς και θα συνεχιστεί παράλληλα η ρευστοποίηση των παλαιών 
αποθεμάτων. 
 
 
 
 



 
 
Μηχανήματα Διακίνησης Φορτίων 
 
Κατά το 2013 η αγορά αυξήθηκε κατά 39% περίπου κυρίως λόγω μαζικών αγορών εταιρειών που 
διαθέτουν μεγάλες αποθήκες διακίνησης. Το μερίδιο αγοράς του κλάδου κατά το 2013 διατηρήθηκε στα 
επίπεδα του 2012. Η κερδοφορία του κλάδου Μηχ/των Διακίνησης Φορτίων της εταιρείας αυξήθηκε 
ελαφρώς, σε αντίθεση με τη σημαντική πτώση του τζίρου πωλήσεων κατά 45%.  
 
Για το 2014 αναμένεται αύξηση της αγοράς κυρίως λόγω των επιδοτήσεων μέσα από προγράμματα 
ΕΣΠΑ. Η διαθέσιμη προϊοντική του κλάδου, ανταποκρίνεται επαρκώς στη λειτουργία μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται από τα ΕΣΠΑ. Στόχος του κλάδου είναι να αυξήσει το μερίδιό του 
στις πωλήσεις καινούργιων μηχανημάτων και να επεκταθεί στη δραστηριότητα μεταχειρισμένων 
μηχανημάτων. Οι επενδύσεις σε εγκαταστάσεις Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας στη χώρα, 
εκτιμούνται από κυβερνητικές εξαγγελίες ως δεδομένες. Άρα και οι πωλήσεις που θα προκύψουν 
αναφορικά με τις δραστηριότητες του κλάδου που έπονται αυτών, πρόκειται να είναι σημαντικές. 
 
 
Πετρελαιοκινητήρες και Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη 
 
Το 2013 παρουσιάστηκαν τάσεις σταθεροποίησης της αγοράς και συγκεκριμένα σταθεροποίηση της 
αγοράς των ναυτικών κινητήρων ενώ στην αγορά των Η/Ζ είχαμε αύξηση κατά 15% περίπου σε σχέση 
με το 2012.  
 
Οι πωλήσεις μηχανημάτων του κλάδου συνολικά αυξήθηκαν 25,8% σε σχέση με το 2012, λόγω της 
φήμης των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρείας. Οι πωλήσεις service σημείωσαν αύξηση 10% 
ενώ των ανταλλακτικών μείωση 5,7%. Η συνολική εικόνα της δραστηριότητας βελτιώθηκε με μια 
συνολική αύξηση των πωλήσεων του κλάδου κατά 5,2%. 
 
Για το 2014 αναμένεται περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας με αύξηση τόσο των πωλήσεων όσο 
και της κερδοφορίας σε σχέση με το 2013 καθώς αφ’ ενός η αγορά παρουσιάζει σημεία ανάκαμψης, και 
αφ’ ετέρου λόγω της διεύρυνσης του πελατολογίου προς τη ναυτιλία αλλά και προς μεγάλους πελάτες 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών αλλά και διαγωνισμούς μεγάλων έργων (όπως ΔΕΗ). 
 
Ανταλλακτικά 
 
Το έτος 2013 οι πωλήσεις ανταλλακτικών σημείωσαν αύξηση 1,12%, παρ’ όλο που σημειώθηκε 
σημαντική μείωση στις αγορές μηχανημάτων. Αποδείχθηκε ότι η έμφαση που έδινε πάντα η εταιρεία στις 
υπηρεσίες μετά την πώληση (Service και Ανταλλακτικά) βοήθησαν και πάλι σημαντικά στο τελικό 
αποτέλεσμα εντός οικονομικής κρίσης. Για το 2014 αναμένεται διατήρηση των πωλήσεων 
ανταλλακτικών, στα ίδια επίπεδα, ως προς τους κλάδους που προϋπήρχαν στην Ergotrak και το 2013. 
Πιθανή επανεκκίνηση των μεγάλων έργων εντός του έτους, θα επηρεάσει θετικά την δραστηριότητα, 
ανάλογα με την χρονική στιγμή που θα συμβεί. 
 
 
 



 
 
4. ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
  
Από την λήξη της κλειόμενης χρήσης μέχρι και την ημέρα υποβολής της παρούσας εκθέσεως δεν 
συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε ν’ αναφερθούν εδώ. 
 

 
 
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014 

 
 
 
 

Σταύρος Π. Τάκη 
Πρόεδρος του Δ.Σ.   

 
Βεβαιώνεται ότι η έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ. που αποτελείται από 4 σελίδες  είναι αυτή που 
αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 27 Μαρτίου 2014. 
 
 

 
Ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής 

 
 
 

 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠ. ΡΗΤΑΣ 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 14541 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 125 

 
 
 


