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ΠΔΡΙΟΓΟ (01/01/2018-31/12/2018)
Κχξηνη Μέηνρνη,
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζέζνπκε ππφςε ζαο ηα δεδνκέλα ηεο εηαηξείαο ζχκθσλα
κε ηνπο παξαθάησ άμνλεο- ζηφρνπο κε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζεκαηνινγία :

A/A

ΑΞΟΝΑΣ - ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1.

Ιζνξξνπεκέλε θαη
νινθιεξσκέλε
αλάιπζε
ηεο
εμέιημεο & ησλ
επηδφζεσλ
ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο
νληφηεηαο θαη ηεο
ζέζεο
ηεο,
θαηάιιειε γηα ηελ
θιίκαθα θαη ηελ
πνιππινθφηεηά ηεο.

2.

Κπξηφηεξνη θίλδπλνη A) Αλαθνξά ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα κε κλεηα ζηνπο θχξηνπο
πξνκεζεπηέο θαη ζηνπο θαλφλεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο
Β) Μειινληηθέο πξννπηηθέο θαη πσο απηέο επεξεάδνληαη απφ ην
πθηζηάκελν
θαλνληζηηθφ
πιαίζην.
Γ) Λνηπνί θίλδπλνη νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ δξαζηεξηφηεηα
ή ηνλ θιάδν πνπ ε εηαηξεία αλαπηχζζεηαη.
Πεξηβαιινληηθά
δεηήκαηα

3.

Α) πλνπηηθή πεξηγξαθή επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ Β) ηφρνη,
βαζηθέο
αμίεο
θαη
θχξηεο
ζηξαηεγηθέο
Γ) Αξρέο δηνίθεζεο θαη εζσηεξηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο
Γ) Πεξηγξαθή ησλ πξνεγνχκελσλ επηδφζεσλ, ηεο αιπζίδαο
αμίαο θαη ησλ ελζψκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.

Α) Πξαγκαηηθέο θαη δπλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο νληφηεηαο ζην
πεξηβάιινλ
Β) Γλσζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη ε
νληφηεηα γηα ηελ πξφιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ξχπαλζεο θαη ησλ
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ παξάγνληεο
φπσο:
ελεξγεηαθή ρξήζε, άκεζε θαη έκκεζε έθθιεζε αηκνζθαηξηθψλ
ξχπσλ, πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ πδάηηλσλ
πφξσλ, δηαρείξηζε απνβιήησλ, πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απφ
ηε κεηαθνξά ή απφ ηε ρξήζε θαη ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ θαη
ησλ
ππεξεζηψλ,
Γ) Αλαθνξά ζηελ αλάπηπμε ησλ πξάζηλσλ πξντφλησλ
θαη ππεξεζηψλ εθφζνλ ππάξρνπλ.
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Δξγαζηαθά
δεηήκαηα

Α) Πνιηηηθή δηαθνξνπνίεζεο θαη ίζσλ επθαηξηψλ (αλεμαξηήησο
θχιινπ, ζξεζθείαο, κεηνλεθηηθφηεηαο ή θαη άιισλ πηπρψλ).
Β) εβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδφκελσλ θαη
ζπλδηθαιηζηηθή
ειεπζεξία.
Γ) Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία, ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο,
ηξφπνο πξναγσγψλ θηι.

Υξεκαηννηθνλνκηθνί
(ΥΓΔ)
θαη
κε
ρξεκαηννηθνλνκηθνί
δείθηεο επηδφζεσλ
(ΜΥΓΔ)

Α) Οη νληφηεηεο κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ έλα κείγκα γεληθψλ
θαη ηνκεαθψλ ΥΓΔ & ΜΥΓΔ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε,
ζην πιαίζην ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπο ζηφρσλ θαη ησλ ζεκάησλ
πνπ
παξνπζηάδνληαη
ζηελ
έθζεζε
δηαρείξηζεο.
Β) Οη δείθηεο απηνί πξέπεη λα είλαη επξέσο δηαδεδνκέλνη, δελ
ηίζεηαη πεξηνξηζκφο σο πξνο ηελ ρξήζε ηνπο θαη ε εηαηξεία
νθείιεη λα θάλεη ζρεηηθή αλαθνξά ζηελ κεζνδνινγία θαη ηνλ
ηξφπν ζπιινγήο ηεο κεηξήζηκεο πιεξνθνξίαο.

Δπηπιένλ
πιεξνθφξεζε

Α)
Σελ
πξνβιεπφκελε
εμέιημε
ηεο
νληφηεηαο
Β) Σηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νληφηεηαο ζηνλ ηνκέα εξεπλψλ θαη
αλάπηπμεο
(εθφζνλ ππάξρνπλ),
Γ) Σηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απφθηεζε ηδίσλ
κεηνρψλ φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 16
ηνπ
ΚΝ.2190/1920,
Γ) Σελ χπαξμε ππνθαηαζηεκάησλ ηεο νληφηεηαο (εληφο θαη
εθηφο
Διιάδνο
εθφζνλ
ππάξρνπλ
ηέηνηα) θαη
Δ) Δθφζνλ πξαγκαηνπνηείηαη ρξήζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ:
αα) ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο νληφηεηαο φζνλ αθνξά ηε
δηαρείξηζε
ηνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ
θηλδχλνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πνιηηηθήο ηεο γηα ηελ αληηζηάζκηζε
θάζε ζεκαληηθνχ ηχπνπ πξνβιεπφκελεο ζπλαιιαγήο γηα ηελ
νπνία
εθαξκφδεηαη
ινγηζηηθή
αληηζηάζκηζεο θαη
ββ) ηελ έθζεζε ηεο νληφηεηαο ζηνλ θίλδπλν κεηαβνιήο ησλ
ηηκψλ, ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ζηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο θαη
ζηνλ
θίλδπλν
ηακεηαθψλ
ξνψλ.

4.

5.

6.

Άξοναρ 1
Α)
Η εηαηξεία εθαξκφδεη ηελ «αγνξά ηξίηνπ θνξέα» (third party market place) ζαλ
επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν . Απνηειεί αλεξρφκελν κνληέιν θαηάιιειν ζε εηαηξίεο πνπ
επηζπκνχλ λα παξαρσξήζνπλ ην δηθηπαθφ ηνπο marketing ζε έλα ηξίην θνξέα.
πλήζσο ην ζπλαληάκε ζε Β2Β εθαξκνγέο, φπνπ ν ηξίηνο θνξέαο αλαιακβάλεη λα
πξνζθέξεη ην πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο ζηνπο θαηαιφγνπο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ησλ
επηρεηξήζεσλ.
Σα έζνδα γηα ηνλ ηξίην θνξέα (δειαδή γηα ηελ εηαηξεία καο) πξνθχπηνπλ απφ:
- ακνηβέο πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο
Β)
Βαζηθνί ζηφρνη ηεο εηαηξεία είλαη νη εμήο: κεγηζηνπνίεζε κεξηδίνπ αγνξάο, ην
ρακειφηεξν θφζηνο ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο, ε επξχηεξε γθάκα πξντφλησλ, ε
θαιχηεξε πνηφηεηα πξντφλησλ, ην θαιφ φλνκα ζηελ αγνξά.
Οη βαζηθέο αμίεο ηεο εηαηξείαο ζπλνςίδνληαη ζηηο παξαθάησ:
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Ασυάλεια: Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη
απφιπηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ εηαηξηθή λννηξνπία ηεο εηαηξείαο.
Ηθική: Γεζκεπφκαζηε φηη νη επηρεηξεκαηηθέο καο δξαζηεξηφηεηεο ζα δηέπνληαη απφ
πςειά εζηθά πξφηππα θαη φηη ζα εξγαδφκαζηε κε επηκέιεηα, ψζηε λα παξακείλνπκε κηα
αμηνζέβαζηε εμσζηξεθήο εηαηξεία.
εβασμόρ ππορ το πεπιβάλλον: Γηαβεβαηψλνπκε φινπο φζνπο δηαδξακαηίδνπλ
θάπνην ξφιν ζηε ιεηηνπξγία καο σο επηρείξεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ,
ησλ πειαηψλ, ησλ κεηφρσλ θαη ηνπ θνηλνχ, φηη ζα πξαγκαηνπνηνχκε ηηο επηρεηξεκαηηθέο καο
δξαζηεξηφηεηεο κε ζεβαζκφ θαη θξνληίδα πξνο ην πεξηβάιινλ.
εβασμόρ για τον άνθπωπο: Η αληηκεηψπηζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζεβαζκφ
απνηειεί βαζηθή αμία γηα ηε εηαηξείαο. Πηζηεχνπκε φηη νη άλζξσπνί καο παξακέλνπλ ν
πνιπηηκφηεξνο πφξνο καο. Υξεζηκνπνηψληαο πιένλ ιηγφηεξα επίπεδα δηαρείξηζεο, νη
άλζξσπνη ηεο εηαηξείαο έρνπλ ηελ επζχλε θαη ηελ ειεπζεξία λα ζπκβάιινπλ άκεζα ζηελ
απφδνζε ηεο επηρείξεζεο.
Γ)
Η εηαηξεία ιεηηνπξγεί κε αληηθεηκεληθφ ζηφρν ηελ ζπλερή βειηίσζεο ησλ
δηαδηθαζηψλ ηεο, ε νπνία εμαζθαιίδεη κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, κε ηελ
ηαπηφρξνλε ελεξγνπνίεζε φινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ην κηθξφηεξν δπλαηφ
θφζηνο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν φξνο Πνηφηεηα δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ ηεο
παξερνκέλεο ππεξεζίαο. Αθνξά φιεο ηηο πιεπξέο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο φπσο νη
δηνηθεηηθέο ηεο ππεξεζίεο, ηελ παξερφκελε ππεξεζία, ε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, νη
εγθαηαζηάζεηο, ε χπαξμε θαη ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο πιεξνθφξεζεο, ε αλάπηπμε ηνπ
πξνζσπηθνχ θαη ε ελδπλάκσζή ηνπ, ε αλαγλψξηζε θαη ηα θίλεηξα πνπ παξέρνληαη ζε απηφ,
θιπ.
Άξοναρ 2
Α)
Κπξηφηεξνη πξνκεζεπηέο (ππεξεζηψλ) ηεο εηαηξείαο είλαη νη εγέηεο ζην ρψξν ησλ
social media (facebook, twitter θηι.) θαζψο θαη ε κεγαιχηεξε κεραλή αλαδήηεζεο (google)
θαζψο θαη ελαο κεγάινο αξηζκφο παξφρσλ ππεξεζηψλ hosting, web advertising/design θαη
software ηφζν εγρψξησλ φζν θαη δηεζλψλ .
B) ε φηη αθνξά ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο ηεο εηαηξείαο πηζαλφλ λα ππάξμεη κηα
επηβξάδπλζε ηεο αχμεζεο ησλ εζφδσλ ε νπνία ζα νθείιεηαη φρη ηφζν ζην πθηζηάκελν
θαλνληζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο φζν ζηελ γεληθφηεξε επηδείλσζε ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο.
Γ)
Η εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ηφζν ζηελ έληππε δηαθήκηζε/πξνβνιή φζν θαη ζηελ
ειεθηξνληθή. Έλαο απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πξνέξρεηαη απφ ηελ γεληθφηεξε
νηθνλνκηθή θξίζε ε νπνία νδεγεί ζε πεξηνξηζκφ ηφζν ηεο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο φζν θαη
ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Έλαο αθφκα θίλδπλνο γηα ηνλ θιάδν είλαη ε ζπλερψο
απμαλφκελε δηείζδπζε ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο ησλ εηαηξεηψλ κε απνηέιεζκα ην
θνκκάηη ηνπ ειεθηξνληθνχ marketing λα ην δηαρεηξίδνληαη κφλεο ηνπο.
Άξοναρ 3
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Η εηαηξεία ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο θαζψο θαη ηνπ θιάδνπ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη έρεη
κηθξφ πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ κηθξά πεξηζψξηα γηα
πεξηνξηζκφ απηνχ. πγθεθξηκέλα ζε φηη αθνξά ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ε εηαηξεία
ζηξέθεηαη θπξίσο ζε ζπζθεπέο απμεκέλεο ελεξγεηαθήο θιάζεο γηα φζν ην δπλαηφλ
κηθξφηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο.
εκαληηθή είλαη ε εμνηθνλφκεζε ραξηηνχ θαζψο κεγάιν κέξνο ηφζν ηεο εμσηεξηθήο
αιιεινγξαθίαο/πξνσζεηηθψλ-ελεκεξσηηθψλ-πιεξνθνξηαθψλ θπιιαδίσλ φζν θαη ησλ
εζσηεξηθψλ εγγξάθσλ έρνπλ αληηθαηαζηαζεί κε ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία θαζψο θαη κε
ςεθηαθά έγγξαθα.

Άξοναρ 4
Η πνιηηηθή ίζσλ επθαηξηψλ θαη πνηθηινκνξθίαο ηεο Δηαηξείαο ζπλνπηηθά
πεξηιακβάλεη ηα εμήο:
Η εηαηξεία έρεη δεζκεπηεί λα παξέρεη ίζεο επθαηξίεο γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη
ηνπο ππνςεθίνπο, ζε φια ηα επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο, αλεμάξηεηα απφ ηε θπιή, ην ρξψκα, ηε
ζξεζθεία, ηελ θαηαγσγή, ην θχιν, ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ ειηθία, ηελ
αλαπεξία, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ή νπνηνδήπνηε άιιν ραξαθηεξηζηηθφ
πξνζηαηεχεηαη απφ ην λφκν. Η εηαηξεία απαγνξεχεη ξεηά θάζε δηάθξηζε ή παξελφριεζε κε
βάζε απηνχο ηνπο παξάγνληεο.
Θα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη φιεο νη απνθάζεηο γηα ηελ απαζρφιεζε, πνπ
πεξηιακβάλνπλ αιιά δελ πεξηνξίδνληαη ζε εθείλεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξφζιεςε, ηελ
πξναγσγή, ηελ θαηάξηηζε, ηηο ακνηβέο θαη παξνρέο, ηηο κεηαθηλήζεηο, ηα πεηζαξρηθά
παξαπηψκαηα, θαη ηηο απνιχζεηο είλαη απαιιαγκέλα απφ φπνηα παξάλνκε δηάθξηζε.
Η εηαηξεία ελζαξξχλεη έλα αζθαιέο θαη πγηέο πεξηβάιινλ εξγαζίαο, ρσξίο
δηαθξίζεηο, παξελφριεζε θαη αληίπνηλα. Όιεο νη απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
απαζρφιεζε βαζίδνληαη ζηα αηνκηθά πξνζφληα, ηελ απφδνζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά.
Η εηαηξεία παξέρεη ηηο θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο γηα ηα πξνζφληα ησλ εξγαδνκέλσλ
κε αλαπεξία ζχκθσλα κε ηνλ λφκν. Η εηαηξεία αληηκεησπίδεη θαη δηαρεηξίδεηαη θαηαζηάζεηο
ηπρφλ αλαπεξίαο εξγαδνκέλσλ ζαλ μερσξηζηέο πεξηπηψζεηο.
Ο δηνξηζκφο θαζψο θαη ε πξναγσγή ησλ ππαιιήισλ βαζίδεηαη ζηελ αμηνθξαηία, θαη
νη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη ζε ζρέζε κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, ιακβάλνληαο πάληα ππφςε
ηα νθέιε ηεο πνηθηινκνξθίαο ηελ εηαηξεία.

Άξοναρ 5

Η νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2018 είλαη απφιπηα
ηθαλνπνηεηηθή.
Οη βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ηεο εηαηξείαο γηα ηηο ρξήζεηο 2018 θαη
2017 έρνπλ σο εμήο :
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31/12/2018

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού
Πάγιο ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

930.987,91

14.103,21

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο παθητικού

790.837,77

Ίδια κεφάλαια
Σύνολο παθητικού

168.093,42

Ίδια κεφάλαια
Πάγιο ενεργητικό

168.093,42

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

930.987,91

Κεφάλαιο κινήσεως
Κυκλοφορούν ενεργητικό

140.150,14

Καθαρά αποτελέσματα
χρήσεως προ φόρων
Ίδια κεφάλαια
Μικτά αποτελέσματα
Πωλήσεις αποθ.&υπηρ.

1,47%

21,26%

82,47%

17,53%

149.434,10

17,76%

841.466,63

84,92%

149.434,10

15,08%

990.900,73
1191,88%

14.103,21

149.434,10

1266,14%

11.802,37
117,72%

790.837,77

965.258,29

114,71%

841.466,63
15,05%

930.987,91

123.791,66

12,82%

965.258,29
2,50%

1.158.190,49

7.720,46

1,12%

687.058,18

2,50%

1.158.190,49

7.720,46

1,12%

687.058,18

17,20%

168.093,42
315.906,80

1,19%

990.900,73

958.931,19

28.907,08

11.802,37

841.466,63

958.931,19

28.907,08

97,41%

990.900,73

790.837,77

28.907,08

965.258,29
990.900,73

958.931,19
168.093,42

Καθαρά αποτελέσματα
χρήσεως προ φόρων
Σύνολο εσόδων

97,09%

958.931,19

‘Ιδια κεφάλαια
Σύνολο υποχρεώσεων

Καθαρά αποτελέσματα
Πωλήσεις αποθεμάτων&υπηρ.

31/12/2017

7.720,46

5,17%

149.434,10
27,28%

1.158.190,49

209.974,47

30,56%

687.058,18
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Α) ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΚΑΙ ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2019
Ο βαζκφο αβεβαηφηεηαο σο πξνο ηηο νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο, εμαθνινπζεί λα είλαη
πςειφο θαη γηα ην 2019. Η γεληθφηεξε πνξεία ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο ζα επεξεάζεη
ζεκαληηθά ηελ εμέιημε ηεο εηαηξείαο.
εκαληηθά γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο παξνχζαο έθζεζεο.
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Μέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Έθζεζεο απηήο δελ έρεη ζπκβεί θάπνην
γεγνλφο, πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηελ πνξεία ηεο
εηαηξείαο .
Γ) Η εηαηξεία δελ θαηέρεη ίδηεο κεηνρέο .
Γ) Η εηαηξεία δελ έρεη θαλέλα ππνθαηάζηεκα/γξαθείν εληφο Διιάδνο γηα ηελ
επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο, πέξαλ ηεο έδξαο.
Δ) Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ: Η Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε
πεξηνξηζκέλν θάζκα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ. Οη ζπλήζεηο θίλδπλνη ζηνπο νπνίνπο
ζεσξεηηθά ππάγεηαη, είλαη θίλδπλνη αγνξάο (κεηαβνιέο ζε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο,
επηηφθην, ηηκέο αγνξάο), πηζησηηθφο θίλδπλνο, θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο ηακεηαθψλ
ξνψλ. Σν γεληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο εζηηάδεηαη ζηελ
αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ ηεο αγνξάο κεηά ηαχηα άκεζε πξνηεξαηφηεηα έρεη ν θίλδπλνο
θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη αμηνπηζηίαο θαη νξζήο πινπνίεζεο θαη θαηφπηλ ν
πηζησηηθφο θίλδπλνο.
Κίλδπλνο αγνξάο πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο Σν λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο
είλαη ην Δπξψ .Ο θίλδπλνο ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ πξνθχπηεη απφ ζπλαιιαγέο κε
πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο ζε Ξ.Ν.
Ο θίλδπλνο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο δεδνκέλνπ φηη νη
ζπλαιιαγέο κε ηνπο πειάηεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ζε μέλν λφκηζκα είλαη ιίγεο.
Κίλδπλνο ηηκήο Η Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε κεηαβνιέο ηεο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ
ιακβάλεη. Ο αλσηέξσ θίλδπλνο θξίλεηαη πεξηνξηζκέλνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο.
Πηζησηηθφο θίλδπλνο Γηα ηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο ε δηνίθεζε ηεο
εηαηξείαο εθηίκα φηη δελ εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο θίλδπλφ θπξίσο
ιφγν ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ ηεο.
Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο Η ζπλεηή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο πξνυπνζέηεη
ηελ επάξθεηα ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηελ χπαξμε αλαγθαίσλ δηαζέζηκσλ πεγψλ
ρξεκαηνδφηεζεο. Η εηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ζε θαζεκεξηλή βάζε,
κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ βξαρππξφζεζκψλ θαη καθξνπξφζεζκσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, θαζψο επίζεο θαη κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο
παξαθνινχζεζεο ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ πιεξσκψλ.

Αζήλα, 16/07/2019
Με τιμή,
Για το Διοικητικό Σσμβούλιο

Η Πρόεδρος τοσ Δ.Σ.
Αργσρούλα Κοριαλού

Το μέλος
Ιωάννης Κοριαλός
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