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Στα 80,2 εκατ. (+11,85%) ο κύκλος εργασιών της
Γενικής Ταχυδρομικής το 2021. Στα 26 εκατ. οι
υποχρεώσεις
2022/09/19 08:50 στην κατηγορία ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

Στα 80,24 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της Γενικής Ταχυδρομικής το 2021
έναντι 71,7 εκατ. ευρώ το 2020.
Επιμέλεια: Φώτης Φωτεινός
Με βάση τον κύκλο εργασιών, η Γενική Ταχυδρομική καταλαμβάνει την
2η θέση στην εγχώρια αγορά ταχυμεταφορών πίσω από την ACS.
Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε 1,7 εκατ. ευρώ έναντι
1,29 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, ενώ σε επίπεδο τελικού οικονομικού
αποτελέσματος σημείωσε καθαρά κέρδη 1,2 εκατ. ευρώ έναντι μικρών ζημιών το
2020.
Όπως σημειώνεται, τα ίδια κεφάλαια, κατά την 31η/12/2021, ανέρχονταν στα
3,47 εκατ. ευρώ και το σύνολο των υποχρεώσεων στα 26 εκατ. ευρώ.
«Όπως προκύπτει από την πορεία των εργασιών της εταιρείας μέχρι συντάξεως της
παρούσας έκθεσης, η τρέχουσα χρήση 2022 που διανύουμε κινείται στα ίδια με τα
περσινά επίπεδα, παρά τα αρνητικά δεδομένα που εξακολουθούν να υπάρχουν στην
ελληνική οικονομία και τα οποία επιδεινώθηκαν εξαιτίας του κορονοϊού.
Προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιχειρηματικό πλάνο επέκτασης της εταιρείας έχει

αποφασιστεί η περαιτέρω ενίσχυση των διαθέσιμων κεφαλαίων και της κεφαλαιακής
της θέσης», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην οικονομική έκθεση του 2021.
«Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2021, η εταιρεία
επένδυσε σημαντικά κεφάλαια για την βελτίωση του μηχανολογικού της εξοπλισμού,
όπως και για την αγορά νέων οχημάτων του στόλου της, με στόχο την αύξηση της
παραγωγικότητά της. Παράλληλα αύξησε σημαντικά το απασχολούμενο προσωπικό»,
επισημαίνεται.
Στα τέλη του 2021, η εταιρεία διέθετε 63 υποκαταστήματα και 1.417 άτομα
προσωπικό.

Οι προοπτικές του 2022
«Η συνεχιζόμενη εξάπλωση της πανδημίας COVID-19, η εφαρμογή περιοριστικών
μέτρων και η προκληθείσα οικονομική ύφεση δεν είναι άμεσα εφικτό να αξιολογηθεί
ως προς τις συνέπειες που θα επιφέρει εν γένει.
Στον κλάδο των ταχυμεταφορών επήλθαν αφενός αύξηση του συνολικού έργου των
παρεχόμενων υπηρεσιών και αφετέρου αύξηση των λειτουργικών εξόδων και των
εξόδων κανονιστικής και υγειονομικής συμμόρφωσης.
Η εταιρεία με προτεραιότητα την προστασία των εργαζομένων αύξησε τις θέσεις
εργασίας, επένδυσε στην αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή και ανταπεξήλθε
εξαιρετικά στην απότομη αύξηση του έργου της.
Η αύξηση της κοινωνικής εμπιστοσύνης στις διαδικτυακές συναλλαγές αναμένεται να
σταθεροποιηθεί. Η ανοδική πορεία του αριθμού των διακινούμενων ταχυδρομικών
αντικειμένων αποτυπώθηκε στη χρήση 2021, κάτι που αναμένεται να
σταθεροποιηθεί το 2022.
Η πολεμική σύρραξη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα έχει παγκόσμιο οικονομικό
αντίκτυπο λόγω της ενεργειακής εξάρτησης από το φυσικό αέριο της Ρωσίας, τα
αποτελέσματα του οποίου θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια και την έκβαση του
πολέμου», αναφέρει η πρόεδρος της εταιρείας Ευ. Βαρζακάκου στην οικονομική
έκθεση του 2021.

