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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014
«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» όπως ισχύει)

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2018
Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της 31.12.2018

OLIVELLENIC ORGANICS IKE
ΦΟΥΣΑ ΠΟΡΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΤΚ 18020
ΑΦΜ: 099720692 ΔΟΥ :Α΄ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 112643008000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2018- 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΧΡΗΣΗ 01/01/2018-31/12/2018)
Σημείωση

31.12.2018

31.12.2017

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Επενδύσεις σε ακίνητα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά ενσώματα στοιχεία
Σύνολο

0,00
0,22
1,32
0,00
0,00
0,00
1,54

0,00
0,22
1,30
0,00
0,00
0,00
1,52

Άυλα πάγια στοιχεία
Δαπάνες ανάπτυξης
Υπεραξία
Λοιπά άυλα
Σύνολο

0,00
0,00
0,10
0,10

0,00
0,00
0,10
0,10

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,64

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,62

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Προκαταβολές για αποθέματα
Λοιπά αποθέματα
Σύνολο

0,00
22.966,97
0,00
0,00
0,00
0,00
22.966,97

0,00
24.236,92
0,00
0,00
0,00
0,00
24.236,92

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού

7.784,21
0,00
125,82
0,00
105,00
6.836,03
14.851,06
37.818,03
37.819,67

6.242,67
0,00
410,87
0,00
105,00
18.760,73
25.519,27
49.756,19
49.757,81

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό
κατασκευή
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
Χρεωστικοί τίτλοι
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι
Λοιπά
Σύνολο
Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολο μη κυκλοφορούντων

Σημείωση

31.12.2018 31.12.2017

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών
Ίδιοι τίτλοι
Σύνολο
Διαφορές εύλογης αξίας
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Συναλλαγματικές διαφορές
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Παθητικου (καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων)

3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00

3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
-17.379,96
-17.379,96
0,00
-14.379,96

0,00
0,00
-12.270,00
-12.270,00
0,00
-9.270,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
3.184,35
0,00
441,88
540,45
48.032,95
0,00
0,00
52.199,63
52.199,63
37.819,67

0,00
0,00
10.892,41
0,00
-458,00
540,45
48.052,95
0,00
0,00
59.027,81
59.027,81
49.757,81

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31/12/2018 (ΧΡΗΣΗ 01/01/2018-31/12/2018)
Σημείωση
31.12.2018 31.12.2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα

48.404,10
-21.195,80
27.208,30
586,30
27.794,60

53.663,84
-24.418,63
29.245,21
46,00
29.291,21

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων
στοιχείων
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή
ευκαιρίας
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

-15.486,51
-17.156,58
-7,25
0,00

-10.409,32
-24.664,41
-2.616,59
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
-4.855,74
0,21
-254,43
-5.109,96
0,00
-5.109,96

0,00
0,00
-8.399,11
0,71
-167,94
-8.566,34
0,00
-8.566,34

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ OLIVELLENIC ORGANICS IKE 2018
ΦΟΥΣΑ ΠΟΡΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Τ.Κ.18020
Αριθμός μητρώου ΓΕ.ΜΗ.112643008000

ΑΦΜ: 099720692 ΔΟΥ :Α΄ΠΕΙΡΑΙΑ

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.

Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

2.

Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην
κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.

3.

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο
4308/2014.

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες
υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού.

Η εταιρεία δεν έχει παράσχει χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις
(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού .
2.

Προκαταβολές και πιστώσεις προς τον Διαχειριστή και τους εταίρους .

Η εταιρεία δεν έχει παράσχει προκαταβολές και πιστώσεις προς τον Διαχειριστή και τους εταίρους .
3.

Η εταιρεία έχει συντάξει συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, βάσει
της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014.

Έκθεση Διαχείρισης του Διαχειριστή
της «OLIVELLENIC ORGANICS IKE»
επί των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων
για τη περίοδο 01/01/2018 – 31/12/2018
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:112643008000

Κύριοι εταίροι ,
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διαχειριστή της εταιρίας «OLIVELLENIC ORGANICS IKE»,
αφορά τη χρήση από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2018 και συντάχθηκε σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43α.
Στην παρούσα έκθεση όλες οι επιμέρους θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, με βάση το ως
άνω νομοθετικό πλαίσιο, απεικονίζουν με τρόπο αληθή και συνοπτικό πλην όμως ουσιαστικό, όλες τις
σχετικές και αναγκαίες κατά το νόμο πληροφορίες, προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και
εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τη δραστηριότητα της Εταιρίας κατά την εν λόγω χρονική περίοδο.
Σκοπός των θεματικών ενοτήτων της έκθεσης είναι η ενημέρωση των χρηστών:
 Για την χρηματοοικονομική θέση, τις επιδόσεις και τα λοιπά πληροφοριακά στοιχεία της Εταιρίας
κατά την εξεταζόμενη χρήση,
 Για τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της εξεταζόμενης χρήσης και την
επίδρασή τους στις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις,
 Για τις προοπτικές και τους στρατηγικούς στόχους και της Εταιρίας,
 Για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για την Εταιρία,
 Για τις συναλλαγές που έγιναν μεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν μερών,
 Για τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά την λήξη της εξεταζόμενης χρήσης έως και την
σύνταξη της παρούσης.
Η Έκθεση περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και τα λοιπά
απαιτούμενα από τον νόμο στοιχεία, στην ετήσια οικονομική έκθεση που αφορά την κλειόμενη χρήση
2018.
1.

Γενική παρουσίαση

1.1. Περιγραφή δραστηριοτήτων
Η εταιρεία «OLIVELLENIC ORGANICS IKE» ιδρύθηκε το 2003 ως ομόρρυθμος εταιρεία (Ο.Ε.) ,στη
συνέχεια το 2012 μετατράπηκε σε ετερόρρυθμος εταιρεία (Ε.Ε.) και το 2016 σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική
Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.). Δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής και διάθεσης καλλυντικών προιόντων,
τυποποίηση και διανομή σαπουνιών και σπόγγων θαλάσσης ,εμπορίας συναφών προιόντων.Λειτουργεί
χωρίς διακοπή από το 2003 εώς σήμερα ,15 χρόνια, αποκτώντας πολυετή εμπειρία στο χώρο της.Η
εταιρεία έχει την έδρα στη περιοχή Φούσα Πόρου Τροιζηνίας σε μισθωμένη αποθήκη ισογείου .
1.2. Στόχοι
Η εταιρεία έχει στόχο την επίτευξη ισορροπημένης ανάπτυξης της, την δραστηριοποίηση της με σεβασμό
στο περιβάλλον και την τόνωση της τοπικής και κατ΄ επέκταση εθνικής οικονομίας, διατηρώντας και
αυξάνοντας τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας.

Επίσης ειδικότερος στόχος αποτελεί η συνεχής προσπάθεια
εμπορευμάτων / παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας.

βελτίωσης

των

προϊόντων

/

Οι πιστοποιήσεις ποιότητας και ασφάλειας που έχει λάβει η εταιρεία από εγκεκριμένο φορέα
πιστοποίησης αποδεικνύουν ότι τηρούνται οι διαδικασίες παραγωγής και εμπορίας.
Αξίες όπως η χρηστή διοίκηση, η πρόνοια έναντι των ενδεχόμενων κινδύνων ή προβλημάτων, η μείωση
του κόστους χωρίς να διακινδυνεύεται το επίπεδο υψηλής ποιότητας και η συνέπεια έναντι των πελατών
και λοιπών συνεργατών, είναι τα ζητούμενα διαχρονικά για την εταιρία και την διοίκηση της.
Ενόψει λοιπόν των αυξημένων προκλήσεων, που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, η επένδυση σε
ακόμα αρτιότερα ποιοτικά τεχνικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων προϊόντων / παρεχόμενων
υπηρεσιών προς τους πελάτες / εμπορευμάτων θα αποτελέσει την κύρια στρατηγική μας για τα επόμενα
έτη.
1.3. Διοίκηση
Η επίβλεψη των εργασιών και η διοίκηση της εταιρείας ασκείται από τον Διαχειριστή τον οποίο εκλέγει η
Γενική Συνέλευση και είναι η κα Κοτρωνάκη Χριστίνα-Λήδα του Παναγιώτη .
1.4. Επιδόσεις
Το οικονομικό έτος 2018, αποτέλεσε μια ακόμη προβληματική χρονιά για την ελληνική οικονομία καθώς
οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις δεν απέδωσαν ώστε να επανέλθει η χώρα στην προσδοκώμενη
κανονικότητα που θα απελευθερώσει πόρους και θα βελτιώσει τους όρους χρηματοδότησης των
δραστηριοτήτων της.
Μέσα σε αυτό το εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον η πορεία της εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τις
εξελίξεις του χώρου όπου δραστηριοποιείται χαρακτηρίζεται ικανοποιητική.
Στα πλαίσια αυτά, η εταιρεία συνέχισε την ανάπτυξη στο εσωτερικό, στοχεύοντας στην επέκταση και
στην βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων/υπηρεσιών, προκειμένου να αποκτηθούν/διατηρηθούν
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.
Τα αποτελέσματα της εταιρείας διαμορφώθηκαν συνοπτικά ως εξής:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
OLIVELLENIC ORGANICS IKE
Ποσά εκφρασμένα σε €

01.01.2018-31.12.2018

01.01.2017-31.12.2017

Κύκλος εργασιών

48.404,10

53.663,84

ΜΕΤΑΒΟ
ΛΗ %

-9,80%
Μικτά κέρδη

27.794,60

29.291,21

Περιθώριο Μικτού κέρδους

57,42%

54,58%

EBITDA

-4.645,49

-7.669,40

39,43%

-8.566,34

40,35%

Ζημιές/Κέρδη προ φόρων

-5,11%

--5.109,96
Ζημιές/κέρδη
φόρους

μετά

από
-5.109,96

-8.566,34

40,35%

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των € 48.404,10 έναντι € 53.663,84 της προηγούμενης χρήσης
και παρουσίασε μείωση κατά 9,80%.
Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 27.794,60 έναντι € 29.291,21 € της προηγούμενης χρήσης
παρουσιάζοντας σημαντική μείωση 5,11% .
Τα κέρδη-ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
(EBITDA), ανήλθαν στο ποσό των € -4.645,49 έναντι του ποσού των -7.669,40 € της προηγούμενης
χρήσης.
Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε ζημίες -5.109,96 € έναντι ζημιών
ποσού -8.566,34 € της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας σημαντική μείωση.
2.

Κίνδυνοι και αβεβαιότητες

2.1. Εφοδιαστική αλυσίδα
Η εταιρεία καλύπτει τις ανάγκες της χρησιμοποιώντας έναν επαρκώς διαφοροποιημένο αριθμό
προμηθευτών ώστε να περιορίσει την εμπορική εξάρτηση. Η προμήθεια υλικών εξετάζεται κατά
περίπτωση σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αναγκών της εταιρίας.
Κυριότεροι προμηθευτές είναι από την εγχώρια αγορά ενώ οι κανόνες συνεργασίας καθορίζονται κατά
περίπτωση με συμβάσεις ή και σε πολύ σημαντικά μεγέθη προμηθειών για την εταιρία.
2.2. Προοπτικές για την νέα χρονιά
Η εταιρεία παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις στο κλάδο και θα προσπαθήσει να επιτύχει αύξηση
του μεριδίου αγοράς/ αύξηση κερδοφορίας/πωλήσεων κλπ.
2.3. Κυριότεροι κίνδυνοι
Κίνδυνος τιμών αγοράς αποθεμάτων / υπηρεσιών
Η Εταιρία εκτίθεται περιορισμένα σε μεταβολές της αξίας των πρώτων υλών/εμπορευμάτων. Ο κίνδυνος,
που προκύπτει για την Εταιρία από μεταβολές στις τιμές αγαθών, είναι ελάχιστος.
Η Εταιρία ελέγχει για τυχόν απομείωση των αποθεμάτων της αλλά και των λοιπών περιουσιακών της
στοιχείων, όποτε εμφανίζονται τέτοιου είδους ενδείξεις και εφόσον συντρέχουν λόγοι απαξίωσης,
προβαίνει στην απαραίτητη απομείωση, ώστε η αξία τους στις οικονομικές καταστάσεις να ταυτίζεται με
την πραγματική.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και το σύνολο σχεδόν των συναλλαγών της διεξάγεται
σε Ευρώ τόσο κατά το σκέλος των πωλήσεων όσο και κατά το σκέλος των αγορών και συνεπώς δεν
υπάρχει τέτοιος κίνδυνος.
Κίνδυνος επιτοκίων

Η Εταιρία δεν έχει στο ενεργητικό της σημαντικά έντοκα στοιχεία, τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές
ροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Η Εταιρία κατά την διάρκεια
της χρήσης δεν εμφάνισε δανειακές υποχρεώσεις.
Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρία παρέχει αγαθά και υπηρεσίες αποκλειστικά σε αναγνωρισμένα και φερέγγυα
αντισυμβαλλόμενα μέρη. Είναι πολιτική της Εταιρίας, η υποβολή σε διαδικασίες πιστοληπτικού ελέγχου
όλων των πελατών, στους οποίους παρέχονται αγαθά και υπηρεσίες επί πιστώσει. Επιπρόσθετα, οι
εμπορικές απαιτήσεις παρακολουθούνται, σε συνεχή βάση, με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου
από επισφαλείς απαιτήσεις. Όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από τα υπόλοιπα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας, που αποτελούνται από μετρητά και ισοδύναμα
μετρητών, ο κίνδυνος απορρέει από τη μη τήρηση των συμβατικών όρων από τον αντισυμβαλλόμενο, με
μέγιστη έκθεση ίση με τη λογιστική αξία των χρηματοπιστωτικών αυτών μέσων.
Κίνδυνος ρευστότητας
Η Εταιρία δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο ρευστότητας καθώς τα ταμειακά της διαθέσιμα επαρκούν (ή το
κεφάλαιο κίνησης επαρκεί) για να καλύψουν της ανάγκες της.
Κεφαλαιουχικός κίνδυνος
Ο σκοπός της διαχείρισης του κεφαλαιουχικού κινδύνου είναι η εξασφάλιση της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας της Εταιρίας (going concern) για να υπάρχουν ικανοποιητικές αποδόσεις για τους
μετόχους, για να διατηρηθεί μια ιδανική κεφαλαιουχική δομή και για να μειωθεί το κόστος κεφαλαίου.
Η Εταιρία δεν διατρέχει κεφαλαιουχικό κίνδυνο καθώς οι βασικοί δείκτες ρευστότητας για τις τελευταίες
δύο χρήσεις αποτυπώνουν μεγάλη ρευστότητα και επάρκεια σε κεφάλαιο κίνησης ενώ δεν υπάρχει
δανεισμός.
3.

Περιβαλλοντικά και λοιπά θέματα

Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία
Οι δραστηριότητες της εταιρείες δεν έχουν περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Όλες οι δραστηριότητες
εκτελούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις απαιτήσεις και προδιαγραφές προστασίας του
περιβάλλοντος ελαχιστοποιώντας κάθε τύπου όχληση.
4. Πολιτική ανθρώπινου δυναμικού
Η Εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι εργασιακές σχέσεις βρίσκονται σε
άριστο επίπεδο, αφού η διαμόρφωσή τους, πέραν των προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις,
βασίζεται πάνω στο σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των εργασιακών ελευθεριών, πάνω
στην ανάπτυξη πνεύματος αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας, καθώς και στη καθιέρωση πολιτικών
διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που καθορίζουν με σαφή και αμερόληπτο τρόπο όλα τα θέματα
προσλήψεων, μετακινήσεων, προαγωγών, εκπαίδευσης, αμοιβών, πρόσθετων παροχών, αδειών και
απουσιών. Στη χρήση δεν σημειώθηκε καμία απεργιακή κινητοποίηση, ενώ και το συνδικαλιστικό
δικαίωμα είναι απολύτως σεβαστό.
Η εταιρεία συμμορφώνεται με την εργατική νομοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις όπου αυτές έχουν
εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας.
Η εταιρεία επιθυμεί να εκπαιδεύεται και να επιμορφώνεται τακτικά το ανθρώπινο δυναμικό της βάσει των
επαγγελματικών απαιτήσεων και λειτουργικών ή και ατομικών αναγκών.

5.

Επιδόσεις της Εταιρίας

5.1. Αριθμοδείκτες
1

Αριθμοδείκτης
Κεφ αλ αίου Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Κίνησης CURRENT RATIO
Βραχυπ ρόθεσμες Υπ οχρεώσεις

72,45%

52.199,63 €

Κυκλοφορούν Ενεργ.-Απ οθέματα
Βραχυπ ρόθεσμες Υπ οχρεώσεις

2

Ρευστότητας QUICK RATIO

3

Αμεσης Ρευστότητας ACID TEST Διαθέσιμα
RATIO
Βραχυπ ρόθεσμες Υπ οχρεώσεις

13,10%

4

Ξένων προς Ιδια Κεφ άλ αια DEPT Ξένο Κεφάλαιο
TO EQUITY
Iδια Κεφάλαια

1739,99%

5

6

7

Κύκλος Εργασιών
Ταχύτητα Κυκλ οφ ορίας Παγ ίων
FIXED ASSETS TURNOVER RATIO Αναπ όσβεστη
Ενεργητικού

9

Ταχύτητα
Κυκλ οφ ορίας
Κύκλος Εργασιών
συνολ ικού Ενεργ ητικού ASSET
TURNOVER RATIO
Συνολικό Ενεργητικό

6.836,03 €
52.199,63 €
52.199,63 €

αξία

-363,00%
-14.379,96 €

Παγίου
-0,01%

1,64 €
-14.379,96 €

αξία

99,996%

37.818,03 €
37.819,67 €

Παγίου

29514,70

48.404,10 €

φ ορές

1,64 €

1,28

48.404,10 €

φ ορές

37.819,67 €

16,13

48.404,10 €

φ ορές

3.000,00 €

10

Ταχύτητα Κυκλ οφ ορίας Ιδίων Κύκλος Εργασιών
Κεφ αλ αίων
OWNER'S
EQUITY
Iδια Κεφάλαια
TURNOVER RATIO

11

Μ ικτού Κέρδους Εκμεταλ λ εύσεως Μικτά Κέρδη
GROSS PROFIT M ARGIN
Κύκλος Εργασιών

57,42%

Αποδοτικότητας
Ιδίων
Κέρδη Χρήσης π ρο Απ οσβέσεων
Κεφ αλ αίων πρό αποσβέσεων
RETURN OF INVESTM ENT
Καθαρή Θέση

55,12%

12

14.851,06 €
52.199,63 €

52.199,63 €

Κυκλ οφ ορούν Ενεργ ητικό προς
Συνολ ικό Ενεργ ητικό CUERRENT Κυκλοφορούν Ενεργητικό
ASSETS TO TOTAL ASSETS
Συνολικό Ενεργητικό
RATIO

8

28,45%

3.000,00 €

Βραχυπρόθ. υποχρεώσεις προς Βραχυπ ρόθεσμες Υπ οχρεώσεις
Ιδια
Κεφ άλ αια
CUERRENT
Καθαρή Θέση
LIABILITIES TO NET WORTH

Αναπ όσβεστη
Κάλ υψ ης παγ ίων FIXED ASSETS Ενεργητικού
TO NET WORTH
Καθαρή Θέση

37.818,03 €

27.794,60 €
48.404,10 €

-5.109,96 €
-9.270,00 €

6. Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες
Στην κλειόμενη χρήση δεν έχουν προκύψει αξιοσημείωτοι μη χρηματοοικονομικοί δείκτες που να
χρήζουν ιδιαίτερης αναφοράς.

7.

Λοιπά θέματα
7.1. Προβλεπόμενη εξέλιξη

Η Εταιρία προσβλέπει στην βελτίωση της οικονομικής συγκυρίας που θα επιτρέψει την ανάκαμψη του
κλάδου, κυρίως στον τομέα των επισιτιστικών. Αυτό αναμένεται να έχει θετική επίπτωση στην εταιρεία.
7.2. Έρευνα και ανάπτυξη
Η εταιρεία δεν διεξάγει έρευνα και δεν διαθέτει τμήμα ανάπτυξης.
7.3. Υποκαταστήματα
Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα .
7.4. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την
ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης
Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα
μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Πόρος, 29/06/2019
Η Διαχειρίστρια
Κοτρωνάκη Χριστίνα-Λήδα του Παναγιώτη

Πόρος 29/06/2019

Η Διαχειρίστρια

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Κοτρωνάκη Χριστίνα-Λήδα

Κοτρωνάκης Βασίλειος
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