Έκθεση Διοίκησης της εταιρίας ΟΤΟΝΤΗΛ Α.Ε. για τη χρήση 2020

1. Άξονας - στόχος: Ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων
των δραστηριοτήτων της οντότητας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την
πολυπλοκότητά της.
Θεματολογία Απάντηση
Α) Η εταιρεία είναι εμπορίας και παροχής υπηρεσιών
στο κλάδο των αυτοκινήτων.
Α) Συνοπτική
περιγραφή
επιχειρηματικού
μοντέλου

Δραστηριοποιείται στον κλάδο εμπορίας και παροχής
υπηρεσιών στο κλάδο των αυτοκινήτων. Η εταιρεία
επικεντρώνεται στην αποκόμιση κέρδους μέσω της
εμπορίας και παροχής υπηρεσιών σε επιτηδευματίες και
ιδιώτες.
Β) Στόχος της επιχείρησης είναι η καθιέρωσή της ως μία
από τις σημαντικότερες στον κλάδο εμπορίας και
παροχής υπηρεσιών στον χώρο των αυτοκινήτων.

Β) Στόχοι, βασικές
αξίες .

Αξίες που διέπουν την επιχείρηση είναι η προσήλωση
στην ποιότητα των υπηρεσιών, ο σεβασμός σε πελάτες,
εργαζόμενους και συνεργάτες.

Γ) Αρχές διοίκησης
Γ) Η Διοίκηση της εταιρείας ασκείται από το Δ.Σ. Τηρεί
και εσωτερικά
οργανωμένο σχήμα διοίκησης με διάκριση σε τμήμα
συστήματα
πωλήσεων, παραγωγής, οικονομικής διαχείρισης. .
διαχείρισης

Δ) Περιγραφή των
προηγούμενων
επιδόσεων, της
αλυσίδας αξίας και
των ενσώματων και
άυλων
περιουσιακών
στοιχείων

Δ) Η εταιρεία το 2020 εμφανίζει κύκλο εργασιών
1.079.004,72€ εμφανώς επηρεαζόμενη από την υγειονομική
κρίση την οποία προκάλεσε ο Covid-19 παγκοσμίως. Ως
αποτέλεσμα οι ζημίες χρήσης ανήλθαν σε 620.325,57€.

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία το 2020 ανήλθαν σε
435.661,93€.

Παρατηρήσεις

Έκθεση Διαχείρισης της εταιρίας ΟΤΟΝΤΗΛ Α.Ε.

2. Άξονας - στόχος: Κυριότεροι κίνδυνοι
Θεματολογία

Απάντηση

Α) Αναφορά στην
εφοδιαστική
αλυσίδα

Α) Η εταιρεία δεν εμφανίζει εξάρτηση από συγκεκριμένους
προμηθευτές. Οι κανόνες συνεργασίας με τους
προμηθευτές εξασφαλίζει στην εταιρεία ανταγωνιστικές
τιμές, εναλλακτικές επιλογές, ευελιξία και ποιότητα
αγαθών.

Β) Μελλοντικές
προοπτικές και πως
αυτές επηρεάζονται
από το υφιστάμενο
κανονιστικό πλαίσιο

Β) Οι προοπτικές του κλάδου είναι ευοίωνες παρά την
οικονομική κρίση. Οι υπηρεσίες της εταιρείας έχουν
ανελαστική σχετικά ζήτηση. Με πολιτική αναζήτησης νέων
αγορών και περαιτέρω βελτίωση της ποιότητα των
υπηρεσιών, η εταιρεία πιστεύει ότι θα ξεπεράσει αυτή τη
δύσκολη περίοδο.

Παρατηρήσεις

Γ) Λοιποί κίνδυνοι οι
οποίοι σχετίζονται με
Γ) Η εταιρεία λόγω των συνεχών αλλαγών του
την
φορολογικού καθεστώτος και την επιβάρυνση των
δραστηριότητα ή
τεκμηρίων αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μείωσης της ζήτησης
τον κλάδο που η
λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης.
εταιρεία
αναπτύσσεται
3. Άξονας - στόχος: Περιβαλλοντικά ζητήματα
Θεματολογία

Απάντηση

Παρατηρήσεις

Α) Πραγματικές και δυνητικές Α) Η εταιρεία τηρεί τη νομοθεσία σχετικά με την
επιπτώσεις της οντότητας στο πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης που προκύπτει
περιβάλλον
από τη δραστηριότητά της.
Β) 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

Β) Για τη δραστηριότητα της η επιχείρηση
συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες
διαδικασίες πρόληψης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων.
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διάθεση των προϊόντων και
των υπηρεσιών
Γ) Αναφορά στην ανάπτυξη
των πράσινων προϊόντων και Γ) Η επιχείρηση δεν παράγει πράσινα προϊόντα.
υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν
4. Άξονας - στόχος: Εργασιακά ζητήματα
Θεματολογία
Απάντηση

Παρατηρήσεις

Α) Πολιτική διαφοροποίησης
και ίσων ευκαιριών
Α) Η επιχείρηση προσλαμβάνει και απασχολεί
(ανεξαρτήτως φύλλου,
προσωπικό χωρίς να κάνει διακρίσεις φύλου,
θρησκείας, μειονεκτικότητας θρησκείας κ.λπ.
ή και άλλων πτυχών)
Β) Σεβασμός των
δικαιωμάτων των
εργαζόμενων και
συνδικαλιστική
ελευθερία

Β) Τα δικαιώματα των εργαζομένων γίνονται
απολύτως σεβαστά και υπάρχει κλίμα εργασιακής
ειρήνης. Οι συνδικαλιστικές ελευθερίες δεν
περιορίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Γ) Η εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση με τεχνικό
Γ) Υγιεινή και ασφάλεια στην
ασφαλείας και τηρεί όλους τους κανόνες της
εργασία, συστήματα
υγιεινής για το προσωπικό της.
εκπαίδευσης, τρόπος
προαγωγών κ.τλ.
5. Άξονας - στόχος: Χρηματοοικονομικοί (ΧΑΕ) και μη χρηματοοικονομικοί
δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ)
Θεματολογία

Απάντηση

Παρατηρήσεις

Α) Χρηματοοικονομικοί
Δείκτες Επιδόσεων Κλάδου

Α) Στη γνώση της εταιρείας δεν έχουν περιέλθει
στον κλάδο που δραστηριοποιείται
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιδόσεων κλάδου.

6. Άξονας - στόχος: Επιπλέον πληροφόρηση
Θεματολογία
Απάντηση
Α) Προβλεπόμενη εξέλιξη της
οντότητας

Α) Η επιχείρηση κινείται στοχευμένα για
τη συνεχή βελτίωση σε τρία επίπεδα:
οργανωτικό, ποιότητα υπηρεσιών,
οικονομικά μεγέθη. Και στα τρία αυτά
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Παρατηρήσεις

Έκθεση Διαγείρησης της εταιρίας ΟΤΟΝΤΗΛΑ.Ε.

επίπεδα η ανάπτυξη είναι συνεχής και
επιβεβαιώνεται με τα αποτελέσματα των
οικονομικών της μεγεθών και την αύξηση
της πελατειακής της βάσης.
Β) Δραστηριότητες της οντότητας
στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης

Β) Η εταιρεία μέχρι σήμερα δεν έχει
ασχοληθεί με την έρευνα και ανάπτυξη.

Γ) Πληροφορίες που αναφέρονται
στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως
προβλέπεται στην παράγραφο 9 του Γ) Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.
άρθρου 16 του ΚΝ.2190/20
Δ) Την ύπαρξη υποκαταστημάτων
της οντότητας

Δ) Η εταιρεία έχει 5 υποκαταστήματα.

Ε) Εφόσον πραγματοποιείται χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων: αα) τους
στόχους και τις πολιτικές της οντότητας όσον αφορά τη διαχείριση του
χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την
αντιστάθμιση κάθε
σημαντικού τύπου προβλεπόμενης Ε) Η εταιρεία έχει εγγυηθεί για δάνεια
συναλλαγής για την οποία
συγγενούς επιχείρησης από προηγούμενη
εφαρμόζεται λογιστική
διοίκηση.
αντιστάθμισης και ββ) την έκθεση
της οντότητας στον κίνδυνο
μεταβολής των τιμών, στον
πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο
ρευστότητας και στον κίνδυνο
ταμειακών ροών.
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