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ΠPOΣ THN
ETHΣIA ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH TΩN METOXΩN
ΓIA TA ΠEΠPAΓMENA THΣ XPHΣHΣ 2017
Kύριοι Mέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της
χρήσης 1/1/2017-31/12/2017 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω
επεξηγήσεις.
Α. Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου
H εταιρεία μας δραστηριοποιείται στις πωλήσεις ιατρικών μηχανημάτων SAMSUNG, και τo service αυτών
κατέχοντας την αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα.
Β. Στόχοι βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές
Στόχος της εταιρείας είναι διατήρηση της ως κορυφαίας, στο χώρο της.
Οι αξίες που διέπουν την επιχείρηση είναι η προσήλωση στην ποιότητα των προσφερομένων προϊόντων που
διαθέτει στους πελάτες της.
Ο σεβασμός σε πελάτες εργαζομένους και συνεργάτες.
Ως στρατηγική, η επιχείρηση έχει υιοθετήσει τη σταθερή ανάπτυξη και παράλληλα τη διαρκή βελτίωση των
προϊόντων και υπηρεσιών της.
Γ. Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης
Η διοίκηση της εταιρείας ασκείται απο το Διοικητικό Συμβούλιο
Τηρεί οργανωμένο σχήμα διοίκησης με διάκριση σε τμήμα Πωλήσεων,Service και Οικονομικής διαχείρισης.
Δ. Περιγραφή των επιδόσεων της εταιρείας, της αλυσίδας αξίας και ενσώματων και άϋλων
περιουσιακών στοιχείων.
Η εταιρεία όπως απεικονίζεται παρακάτω εμφανίζει ελαφρώς μειωμένες επιδόσεις σε σχέση με τη χρήση
2016.
2017
2016
Κύκλος εργασιών
1.312.935,43
1.407.646,70
Κόστος Πωλήσεων
849.431,93
894.006,10
Μικτό αποτέλεσμα
463.503,50
513.640,60

Παρατηρείται μείωση του κύκλου εργασιών κατά 6,73%.
Αλυσίδα αξίας
Η επιχείρηση προσδίδει προστιθέμενη αξία σε όλες τις φάσεις διάθεσης των προϊόντων της..
Πάγια
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε: 307.997.67 για τη χρήση 2017 και
325.912.67 για τη χρήση 2016.
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε 13.164,42 για τη χρήση 2017 και 13.164.42 για τη χρήση
2016.
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E.ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ:
Εφοδιαστική αλυσίδα
Οι κανόνες συνεργασίας της επιχείρησης με τους προμηθευτές εξασφαλίζουν στην εταιρεία
ανταγωνιστικές τιμές αλλά και εναλλακτικές επιλογές.
Η εταιρεία έχει καθιερώσει ιδιαίτερα με τους βασικούς προμηθευτές/συνεργάτες να επικυρώνει γραπτώς
τις συμφωνίες συνεργασίας.
Προοπτικές
Οι προοπτικές της εταιρείας είναι αρκετά ευοίωνες παρά την οικονομική κρίση.
Διότι τα προσφερόμενα προϊόντα της έχουν σχετικά ανελαστική ζήτηση.
Αφού για τους πελάτες μας τα προϊόντα μας κρίνονται απολύτως απαραίτητα και σε πολλές
περιπτώσεις μοναδικά.
Η εταιρεία μας μέσα παρουσίαση νέων προϊόντων της καθώς και την ανάπτυξη
του πελατολογίου της πιστεύει ότι θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο τα οικονομικά της μεγέθη.
ΣΤ.ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ:
Η εταιρεία παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα και τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται με την
προστασία του περιβάλλοντος. Με τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων.
Εργασιακά ζητήματα:
Η εταιρεία εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας,
μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών).
Σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Τηρεί όλους κανονισμούς για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία.
ΧΡHMAΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ:
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2017 και 2016 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης
31/12/2017
Κυκλοφορούν ενεργητικό

1.309.958,71

Σύνολο ενεργητικού

1.648.257,87

Πάγιο ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

321.162,09

973.058,21

Σύνολο υποχρεώσεων

675.199,66

Σύνολο υποχρεώσεων

675.199,66

Ίδια κεφάλαια
Σύνολο παθητικού

79,48%

19,48%

1.648.257,87

75,16%

339.077,09

23,75%

1.427.771,10

144,11%

851.586,18

147,80%

576.184,92

40,96%

1.648.257,87
973.058,21

1.073.092,54
1.427.771,10

1.648.257,87

Ίδια κεφάλαια

Σύνολο παθητικού

31/12/2016

576.184,92

40,36%

1.427.771,10

59,04%

851.586,18

59,64%

1.427.771,10

2

Ίδια κεφάλαια

973.058,21

Πάγιο ενεργητικό

321.162,09

Κυκλοφορούν ενεργητικό

1.309.958,71

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

590.991,54

Μικτό αποτέλσμα

463.503,50

Πωλήσεις

Καθαρό κέρδος προ φόρων
Πωλήσεις

302,98%

251,15%

339.077,09

221,65%

1.073.092,54

224,79%

477.384,92

35,30%

1.312.935,43

137.972,03

851.586,18

513.640,60

36,49%

1.407.646,70

10,51%

1.312.935,43

193.981,29

13,78%

1.407.646,70

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ:
Εξέλιξη της Οντότητας:
Η επιχείρηση κινείται στοχευμένα για τη συνεχή της βελτίωση σε τρία επίπεδα:




Οργανωτικά
Ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών
Οικονομικών μεγεθών

Έρευνα και ανάπτυξη:
Η εταιρεία δεν ασχολείται με την έρευνα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διότι το αντικείμενο της
αφορά εμπόριο ιατρικών μηχανημάτων.
Υποκαταστήματα:
Η εταιρεία μας δεν διαθέτει υποκατάστημα.
Χρηματοπιστωτικά μέσα:
Η εταιρεία μας

χρησιμοποιεί ως μέσα χρηματοδότησης;

Τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό από Τράπεζες καθώς και sale and lease back
Κύριοι Μέτοχοι:
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνεται τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα
της χρήσης 2017.
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Πειραιάς, 11-6-2018
Tο Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος & Δ. Σύμβουλος
Βασίλειος Ιωαννίδης

Ο Αντιπρόεδρος
Κων/νος Σάλτας

Το Μέλος
Κων/νος Βλάχος
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