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της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
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Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε προς έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις της 17ης Εταιρικής
Περιόδου 01.01.2018 - 31.12.2018 καθώς και τις σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες
αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών.
Οι οικονομικές αυτές καταστάσεις, που συντάχθηκαν για έβδομη φορά σύμφωνα με τα ισχύοντα Δ.Λ.Π. και
Δ.Π.Χ.Α στην παρούσα περίοδο, δίνουν αναλυτική εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού,
της διάρθρωσης του οικονομικού αποτελέσματος και της πραγματικής οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας,
στο τέλος της 17ης εταιρικής περιόδου, στην οποία αναφέρονται.
Σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει δραστηριότητα
της Εταιρείας κατά την εταιρική περίοδο 2018 που έληξε:
i.
Εξέλιξη των εργασιών
Ο κύκλος εργασιών της δέκατης έβδομης εταιρικής περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου
2018, ανήλθε σε Ευρώ 460.688,67 σημειώνοντας αύξηση κατά 21,72% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη
χρήση Ευρώ 378.465,31. Τα κέρδη χρήσεως προ φόρων ανήλθαν στο ύψος των Ευρώ 21.262,06 σε σύγκριση
με κέρδη Ευρώ 11.962,06 της προηγούμενης χρήσης.
ii.
Πραγματοποιούμενες επενδύσεις
Κατά την δέκατη έβδομη εταιρική περίοδο η εταιρεία πραγματοποίησε αγορές παγίων στοιχείων που
αφορούσαν έπιπλα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές ύψους Ευρώ 3.425,54.
iii.
Ίδια Κεφάλαια
Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 29/1/2018 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού Στην
Γενική Συνέλευση της 29ης Ιανουαρίου 2018 αποφασίστηκαν: (α) η αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης
μετοχής της Εταιρείας από 1,12 Ευρώ σε 16,80 ευρώ με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού
αριθμού των υφιστάμενων μετοχών, της Εταιρείας από 125.100 σε 8.340 μετοχές (reverse split), με αναλογία
15 (δεκαπέντε) υφιστάμενες μετοχές προς μία (1) νέα,
(β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €137.610,00 δια μειώσεως της ως άνω
διαμορφωθείσας ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, από € 16,80 σε € 0,30 ανά μετοχή, χωρίς επιστροφή
μετρητών, ούτε μεταβολή του ως άνω διαμορφωθέντος συνολικού αριθμού μετοχών της Εταιρείας, με σκοπό το
συμψηφισμό ισόποσα σωρευτικών ζημιών,
Με την ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό είκοσι επτά
χιλιάδων ευρώ (€27.000) με έκδοση 90.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία
και τιμή διάθεσης €0,30. Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ
29.502, διαιρεμένο σε 98.340 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 εκάστης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση του την 29η Ιουνίου 2018 ομόφωνα διαπίστωσε την καταβολή του
κεφαλαίου σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας.
iv.
Υποκαταστήματα
Δεν υπάρχουν
v.
Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα και διαθέσιμο συνάλλαγμα
Δεν υπάρχουν
vi.
Ακίνητα της εταιρείας
Δεν υπάρχουν
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vii.
Υπόθεση Υπεξαίρεσης
Τον Οκτώβριο του 2016 έγινε αντιληπτή υπεξαίρεση από υπάλληλο της εταιρίας που εκτιμάται σε περίπου €78
χιλ..Μετά πάροδο δύο περίπου μηνών και αλλεπάλληλες επικοινωνίες μαζί του, η διοίκηση της εταιρίας
αντιλήφθηκε ότι δεν υπάρχει σημαντική ελπίδα επιστροφής των υπεξαιρεθέντων και με απόφασή του
προχώρησε σε κατάθεση μήνυσης εναντίον του και σε λήψη ασφαλιστικών μέτρων τα οποία έγιναν αποδεκτά
με προσωρινή απόφαση του δικαστηρίου την 20/1/2017. Στις 17 Ιουλίου 2017 η εταιρεία έλαβε από το
δικαστήριο, απόφαση συντηρητικής κατάσχεσης κινητής και ακίνητης περιουσίας μέχρι του ποσού των €100
χιλ., την οποία έως σήμερα δεν μπόρεσε να εκτελέσει καθώς δεν έχουν βρεθεί περιουσιακά στοιχεία
κυριότητας του πρώην υπαλλήλου. Για την υπόθεση εκκρεμεί η εκδίκαση αγωγής αδικοπραξίας ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για την οποία έχει οριστεί δικάσιμος την 24 Οκτωβρίου 2019. Η Εταιρεία
έχει σχηματίσει επαρκή πρόβλεψη για την κάλυψη της ζημιάς από την ανωτέρω υπεξαίρεση.
viii.

Βασικοί αριθμοδείκτες:

α) Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης.

⮚ για την :

Σχέση κυκλοφορούντος ενεργητικού προς σύνολο ενεργητικού:
κλειόμενη χρήση
85,55%
προηγούμενη χρήση

84,68%

⮚ για την :

Σχέση πάγιου ενεργητικού προς σύνολο ενεργητικού:
κλειόμενη χρήση
14,45%

προηγούμενη χρήση

15,32%

⮚ για την :

Σχέση ιδίων κεφαλαίων προς σύνολο υποχρεώσεων:
κλειόμενη χρήση
25,55%

προηγούμενη χρήση

10,28%

⮚ για την :

Σχέση συνόλου υποχρεώσεων προς σύνολο παθητικού:
κλειόμενη χρήση
79,65%
προηγούμενη χρήση

90,68%

⮚ για την :

Σχέση συνόλου ιδίων κεφαλαίων προς σύνολο παθητικού:
κλειόμενη χρήση
20,35%
προηγούμενη χρήση

9,32%

⮚ για την :

Σχέση ιδίων κεφαλαίων προς πάγιο ενεργητικό:
κλειόμενη χρήση
140,84%

προηγούμενη χρήση

60,88%

⮚ για την :

Σχέση κυκλοφορούντος ενεργητικού προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:
κλειόμενη χρήση
136,92%
προηγούμενη χρήση

117,08%

⮚ για την :

Σχέση κεφαλαίου κίνησης προς κυκλοφορούν ενεργητικό:
κλειόμενη χρήση
26,96%
προηγούμενη χρήση

14,59%

β) Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

⮚ για την :

Σχέση καθαρών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης προς πωλήσεις:
κλειόμενη χρήση
5,40%
προηγούμενη χρήση

4,14%

⮚ για την :

Σχέση καθαρών αποτελεσμάτων χρήσεως προ φόρων με σύνολο εσόδων:
κλειόμενη χρήση
4,31%
προηγούμενη χρήση

3,16%
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⮚ για την :

⮚ για την :

Σχέση καθαρών αποτελεσμάτων προ φόρων προς ίδια κεφάλαια:
κλειόμενη χρήση
40,46%
προηγούμενη χρήση

Σχέση μικτών αποτελεσμάτων προς πωλήσεις:
κλειόμενη χρήση
47,00%

προηγούμενη χρήση

48,37%

52,85%

ix.
Προβλεπόμενη πορεία
Η πολιτική της διοίκησης των τελευταίων ετών είχε ως στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πελάτες
με κατά το δυνατόν άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα τους καθώς και την δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης
με προμηθευτές. Μετά από την επιτυχία αυτής της πολιτικής και την εδραίωση του ονόματος της εταιρείας,
εκτιμάται ότι η εταιρεία αναμένεται να επιτύχει μεγαλύτερη ανάπτυξη στις προσεχείς περιόδους με
κερδοφόρα αποτελέσματα.
x.
Αρχή της συνέχειας της Επιχειρηματικής δραστηριότητας
Η Εταιρεία μας διένυσε την δέκατη έβδομη εταιρική χρήση σημειώνοντας κέρδη μετά από φόρους ύψους Ευρώ
21.262,06. Η συνεχής ύφεση στην εγχώρια αγορά καθώς και η διακοπή της λειτουργίας του ασφαλιστικού
ομίλου της International Life έχουν οδηγήσει την Εταιρεία μας να παρουσιάζει σημαντικές απώλειες εσόδων.
Η εταιρεία ωστόσο λόγω του εξαγωγικού της προσανατολισμού δεν αναμένεται να επηρεαστεί στο μέλλον
σημαντικά από την δυσμενή οικονομική κατάσταση της χώρας.
xi.
Κοινωνικός απολογισμός – περιβαλλοντικά θέματα
Η εταιρεία λειτουργεί με κατάλληλες αρχές σεβασμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων καθώς και
διαδικασίες συνεχούς εκπαίδευσης, ώστε να παρέχεται η εύλογη διασφάλιση ότι διαθέτει επαρκές και ικανό
προσωπικό προσηλωμένο στις δεοντολογικές, διοικητικές και νομικές απαιτήσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες
για να εκπληρώνονται αποτελεσματικά από αυτό οι υποχρεώσεις του. Προς τούτο γίνεται επιλογή ικανού,
εχέμυθου και κατάλληλου προσωπικού για τις αντίστοιχες θέσεις των τμημάτων της εταιρίας χωρίς λοιπές
διακρίσεις. Κατά τη διάρκεια της κλειομένης περιόδου απασχολήθηκαν 8 άτομα.
Η εταιρεία αποτελεί μια σύγχρονη επιχείρηση συνειδητοποιημένη περιβαλλοντικά. Γενικότερα στο βαθμό που
είναι εφικτό συνεργάζεται με πιστοποιημένα και περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένα νομικά πρόσωπα.
Μαρούσι 28 Ιουλίου 2019
Κατ’ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΙΣ Μ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα έκθεση των διαχειριστών είναι αυτή που αναφέρεται στην έκθεση
ελέγχου μας, που χορηγήσαμε την 5 Αυγούστου 2019 και αποτελείται από 4 σελίδες.
Αθήνα, 5 Αυγούστου 2019
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Ανδρέας Γ. Διαμαντόπουλος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25021
Σ.Ο.Λ. Α.Ε.
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