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ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 04ης Αυγούστου 2020
Κύριοι μέτοχοι,
έχουμε την τιμή να σας υποβάλουμε για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης
01.01.2019 – 31.12.2019 της εταιρείας μας.
Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως έχει
αντικατασταθεί από 01-01-2019 με τον Ν.4548/2018 , του Ν.4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα» και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική
κατάστασή της κατά την 01.01.2019 – 31.12.2019 καθώς και τα αποτελέσματα που
πραγματοποιήθηκαν μέσα στη χρήση.
Κύριοι μέτοχοι,
κατά τη χρήση αυτή, όπως και στις προηγούμενες χρήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε
κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της
εταιρείας σε όλους τους τομείς. Για την απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των
δραστηριοτήτων της εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019, καθώς και
των κυριότερων κινδύνων που αντιμετωπίζει, σας υποβάλλουμε την παρούσα ετήσια έκθεση
διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 150 του Νόμου
4548/2018.
1.

Αναφορά των σημαντικών γεγονότων της χρήσης 1.1.2019 έως 31.12.2019

•
Τον Φεβρουάριο 2019 η Εταιρεία συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της
SEE BEVERAGES INVESTMENTS COMPANY LIMITED με καταβολή € 183.317,61 και έλαβε 259
νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1 και διαφοράς υπέρ το άρτιο €706,79.
•
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κ.κ μετόχων της Εταιρείας της 12ης Μαρτίου 2019
αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ
τετρακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων (452.000,00) με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων
είκοσι (4.520,00) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία.
Με το πρακτικό Δ.Σ. της 26/7/2019 πιστοποιήθηκε η ΑΜΚ με καταβολή μετρητών κατά ποσό
€349.938,40 και με κεφαλαιοποίηση υποχρέωσης της εταιρείας κατά ποσό € 102.061,60.
•
Τον Ιούλιο 2019 η Εταιρεία συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της SEE
BEVERAGES INVESTMENTS COMPANY LIMITED με καταβολή € 140.850,21 και έλαβε 199 νέες
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1 και διαφοράς υπέρ το άρτιο €706,79.
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•
Τον Δεκέμβριο 2019 η Εταιρεία συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της SEE
BEVERAGES INVESTMENTS COMPANY LIMITED με καταβολή € 79.980,27 και έλαβε 113 νέες
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1 και διαφοράς υπέρ το άρτιο €706,79.
2.

Περιγραφή εγκαταστάσεων – υποκαταστημάτων (Ν.4548/2018,άρθρο150,παρ.3 περ.δ.)
Έδρα της εταιρίας έχει ορισθεί ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής και συγκεκριμένα επί της οδού
Καλαμάτας 2, Τ. Κ. 14564 Κηφισιά Αττικής. Η έδρα στεγάζεται σε μισθωμένο ακίνητο στην
ανωτέρω οδό.
Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα ή αποθηκευτικούς χώρους εκτός των εν λόγω
εγκαταστάσεων.

3.

Κυριότεροι κίνδυνοι. (Ν.4548/2018,άρθρο150,παρ.3 περ.ε,ββ)

Η Εταιρεία εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους :
Η εξάπλωση της επιδημίας COVID‐19 ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην παγκόσμια
οικονομική δραστηριότητα, αλλά και στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρίας.
Η ταχεία εξάπλωση της επιδημίας COVID‐19 σε παγκόσμια κλίμακα έχει οδηγήσει σε
αυξημένους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, ενώ έχει προκαλέσει διατάραξη και διακοπή της
λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων. Η Εταιρία είναι πιθανό να αντιμετωπίσει επιπτώσεις από
την επιβολή μέτρων καραντίνας, τα φαινόμενα κάμψης των αγορών και τις αλλαγές στη
συμπεριφορά των πελατών λόγω των φόβων πανδημίας. Επιπλέον, οι πελάτες, οι συνεργάτες
διανομής, οι πάροχοι υπηρεσιών ή οι προμηθευτές της Εταιρίας ενδέχεται να αντιμετωπίσουν
οικονομική δυσχέρεια, να υποβάλουν αίτηση προστασίας έναντι πτώχευσης, να σταματήσουν
τη λειτουργία τους ή να υποστούν διαταραχές της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας
εξαιτίας της επιδημίας κοροναϊού. Επί του παρόντος, η έκταση του πλήγματος στα
αποτελέσματα της Εταιρίας λόγω της επιδημίας κοροναϊού είναι αβέβαιη.
Η επιδημία COVID‐19 ενδέχεται να επιφέρει περαιτέρω αρνητικές συνέπειες στην παγκόσμια
οικονομία το 2020, ενώ στο μέλλον είναι πιθανό να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες
της Εταιρίας ή να μειώσει τη ζήτηση για τα προϊόντα του. Καθεμία από αυτές τις εξελίξεις
μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας, αλλά και
αργότερα. Ωστόσο, δεδομένου του δυναμικού χαρακτήρα της επιδημίας, ο βαθμός στον οποίο
ο COVID‐19 θα επηρεάσει τα αποτελέσματα της Εταιρίας θα εξαρτηθεί από τις μελλοντικές
εξελίξεις, οι οποίες παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν τη
δεδομένη στιγμή. Είναι πιθανό η συνεχιζόμενη εξάπλωση του COVID‐19 να προκαλέσει
οικονομική επιβράδυνση ή ύφεση, γεγονός που θα επηρεάσει δυσμενώς τη ζήτηση για τα
προϊόντα της Εταιρίας, ή να προκαλέσει άλλα απρόβλεπτα γεγονότα, καθένα από τα οποία
μπορεί να έχει αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στα αποτελέσματα λειτουργίας
ή στη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας.
Η διοίκηση παρακολουθεί τις εξελίξεις, αξιολογεί τους κινδύνους και προβαίνει στις
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απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ελαχιστοποιήσει την επίπτωση των προαναφερόμενων
κινδύνων και να συνεχίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της και εφοδιασμό των πελατών της.

Πιστωτικός κίνδυνος - Κίνδυνος αγοράς - Κίνδυνος ρευστότητας
Αυτή η σημείωση παρουσιάζει πληροφορίες για την έκθεση της Εταιρείας σε καθέναν από
τους ανωτέρω κινδύνους για τους στόχους της Εταιρείας, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που
εφαρμόζει για την επιμέτρηση και την διαχείριση του κινδύνου.
Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας εφαρμόζονται προκειμένου να
αναγνωρίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και να τίθενται
όρια ανάληψης κινδύνου και να εφαρμόζονται έλεγχοι ως προς αυτά. Οι πολιτικές διαχείρισης
κινδύνου και τα σχετικά συστήματα εξετάζονται περιοδικά ώστε να ενσωματώνουν τις αλλαγές
που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες της Εταιρείας.
Είναι ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που αναφέρονται
παραπάνω.
Πιστωτικός Κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της οικονομικής ζημιάς στην Εταιρεία σε περίπτωση
που ένας πελάτης ή τρίτος σε συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις που σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τις απαιτήσεις της από
πελάτες.
Η ανάλυση πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών αξιολογείται προληπτικά σε συνεργασία με
εταιρία που παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου και, εφόσον
χρειαστεί, ζητούνται κατάλληλες πρόσθετες εγγυήσεις. Επιπρόσθετα η Εταιρία για την
ασφάλιση των εμπορικών της πιστώσεων έχει προχωρήσει σε σύναψη συμβολαίου με εταιρία
ασφάλισης πιστώσεων.
Σε περίπτωση παροχής πίστωσης σε πελάτες, η πιστοληπτική τους ικανότητα εκτιμάται
συνήθως μέσω εξωτερικών πιστοποιημένων συνεργατών και ιστορικής εμπειρίας. Κατόπιν
καθορίζονται αναλόγως τα πιστωτικά όρια και εγκρίνονται από την εμπορική και οικονομική
διεύθυνση.
Οι συναλλαγές που αφορούν χρηματικά διαθέσιμα πραγματοποιούνται κυρίως με τράπεζες
και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα.
Κίνδυνος αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο των αλλαγών σε τιμές εμπορευμάτων,
συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της Εταιρείας ή την
αξία των χρηματοοικονομικών της μέσων. Ο σκοπός της διαχείρισης κινδύνου από τις συνθήκες
της αγοράς είναι να ελέγχει την έκθεση της Εταιρείας στους κινδύνους αυτούς στο πλαίσιο
αποδεκτών παραμέτρων με παράλληλη βελτιστοποίηση των αποδόσεων.
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Α) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο, διότι οι εμπορικές συναλλαγές της
διενεργούνται μόνο σε νόμισμα του ευρώ (€).
Β) Κίνδυνος Επιτοκίου
Η εταιρεία χρηματοδοτεί μέρος των αναγκών της σε κεφάλαια κίνησης μέσω προεξόφλησης
απαιτήσεων, με αποτέλεσμα να επιβαρύνει τα αποτελέσματά της με χρεωστικούς τόκους.
Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια θα έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα καθώς η
εταιρία θα επιβαρυνθεί με επιπλέον κόστος δανεισμού.
Γ) Κίνδυνος τιμής
Η Εταιρεία εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας αγοράς των εμπορευμάτων της, κυρίως από τις
αγορές του εσωτερικού.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μη δύναται να εκπληρώσει τις
χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν.

2019
Άνω του 1
Έως (1) έτος
έτους
Εμπορικές & Λοιπές
υποχρεώσεις

1.431.597,18
1.431.597,18

2018
Έως (1) έτος
0,00
0,00

1.528.579,47
1.528.579,47

Άνω του 1 έτους
0,00
0,00

Για την καλύτερη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας έχουμε προβεί σε συμφωνίες
προεξόφλησης απαιτήσεων (FACTORING).
4.

Ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας. (Ν.4548
/2018, άρθρο 150, παρ. 2 περιπτ. γ’)
Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 1.466.978,83 από 1.634.995,93 ευρώ το 2018,
παρουσιάζοντας μείωση 10,3% περίπου.
Τα μικτά κέρδη εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 87.267,64 ευρώ από 81.345,58 ευρώ το 2018
που αντιστοιχεί σε αύξηση 7,3% περίπου.
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Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε 96.579,65 ευρώ από 138.721,32 ευρώ το
2018 σημειώνοντας μείωση 30,38%.
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2019 και 2018 έχουν ως
εξής:
Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης
31/12/2019

31/12/2018

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 616.907,07
Σύνολο Ενεργητικού
3.582.489,51

= 17,22%

694.411,33
= 16,57%
4.189.887,78

Πάγιο Ενεργητικό
Σύνολο Ενεργητικού

= 0,17%

8.619,62
= 0,21%
4.189.887,78

6.012,46
3.582.489,51

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό
και πάγιο ενεργητικό.
Ίδια Κεφάλαια
Συνολικές Υποχρεώσεις

1.831.472,40
2.346.236,76
= 104,59%
= 127,26%
1.751.017,11
1.843.651,02

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.
Ίδια Κεφάλαια
Πάγιο Ενεργητικό

1.831.472,40
2.346.236,76
= 30.461,28%
= 27.219,72%
6.012,46
8.619,62

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από
τα Ίδια Κεφάλαια.
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
616.907,07
= 35,23%
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1.751.017,11

694.411,33
= 37,67%
1.843.651,02

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.
Κυκλοφ. Ενεργ. - Βραχ. Υποχρ. -1.134.110,04
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
616.907,07

= -183,84%

-1.149.239,69
694.411,33

= -165,50%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το
οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και
Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).
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Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας
Αποτελέσματα περιόδου
Πωλήσεις αποθεμάτων
υπηρεσιών

-966.764,36
&

1.466.978,83

= - 65,90%

-65.418,56
1.634.995,33

=

-4,00%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας.
Αποτελέσματα περιόδου
Ίδια Κεφάλαια

-966.764,36
= -52,79%
1.831.472,40

-65.418,56
2.346.236,76

= -2,79%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.
Μικτά αποτελέσματα
Πωλήσεις αποθεμάτων
υπηρεσιών

87.267,64
&

1.466.978,83

= 5,95%

81.345,58
1.634.995,33

= 4,98%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των
πωλήσεων της εταιρείας.
Πρέπει επίσης να σας αναφέρουμε ότι:
α) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών και οι
αποσβέσεις τους έχουν υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις του Ν. 4172/2013.
β) Οι υποχρεώσεις έχουν χαρακτηρισθεί βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες ανάλογα με
τον χρόνο λήξης τους.
Μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν
σε ζημιές 965.764,36 ευρώ, τα οποία μαζί με το υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων
ύψους 570.562,16 ευρώ, προτείνουμε να διατεθούν ως κατωτέρω:
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Αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων
(-) Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων
Σύνολο
Μείον :
- Φόρος εισοδήματος
- Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτ. Κόστος φόροι
Ζημιές εις νέον

5.

- 965.764,36
570.562,16
- 1.536.326,52
0,00
1.000,00
-1.537.326,52

Περιβαλλοντικά ζητήματα (Ν.4548/2018, άρθρο 150, παρ. 2.περιπτ.γ.)
Η Εταιρεία δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα το περιβάλλον με τη δραστηριότητά της.
Για τη δραστηριότητα δεν προβλέπονται ιδιαίτερες διαδικασίες πρόληψης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

6.

Εργασιακά ζητήματα (Ν.4548/2018, άρθρο 150, παρ. 2.περιπτ.γ.)
Η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό.

7.

Προβλεπόμενη εξέλιξη οντότητας (Ν.4548/2018, άρθρο 150, παρ. 3.περιπτ.α.)
Η επιχείρηση κινείται στοχευμένα για τη συνεχή βελτίωση σε τρία επίπεδα: οργανωτικό,
ποιότητα προϊόντων, οικονομικά μεγέθη. Και στα τρία αυτά επίπεδα η ανάπτυξη είναι
συνεχής και επιβεβαιώνεται με τα αποτελέσματα των οικονομικών της μεγεθών και την
αύξηση της πελατειακής της βάσης.

8.

Δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης (Ν.4548/2018, άρθρο 150, παρ. 3.β.)
Η εταιρεία μέχρι σήμερα δεν έχει ασχοληθεί με την έρευνα και ανάπτυξη, θα εξετάσει αυτή
της την πολιτική στο άμεσο μέλλον.

9.

Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην
παράγραφο 3 του άρθρου 150 του ΚΝ.4548/2018. (Ν.4548/2018, άρθρο 150, παρ. 3.γ.)
Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές ούτε η ίδια, ούτε με πρόσωπο που ενεργεί
στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.
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10. Χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων (Ν.4548/2018, άρθρο 150, παρ. 3.περ.ε)
Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά μέσα.

11. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία
υποβολής της παρούσας έκθεσης.
Εντός του μηνός Μαρτίου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε τον ιό Covid-19
πανδημία.Η ταχεία εξάπλωση της επιδημίας COVID‐19 σε παγκόσμια κλίμακα έχει
οδηγήσει σε αυξημένους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, ενώ έχει προκαλέσει διατάραξη και
διακοπή της λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων. Η Εταιρία είναι πιθανό να αντιμετωπίσει
επιπτώσεις από την επιβολή μέτρων καραντίνας, τα φαινόμενα κάμψης των αγορών και
τις αλλαγές στη συμπεριφορά των πελατών λόγω των φόβων πανδημίας. Επιπλέον, οι
πελάτες, οι συνεργάτες διανομής, οι πάροχοι υπηρεσιών ή οι προμηθευτές της Εταιρίας
ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οικονομική δυσχέρεια, να υποβάλουν αίτηση προστασίας
έναντι πτώχευσης, να σταματήσουν τη λειτουργία τους ή να υποστούν διαταραχές της
επιχειρηματικής τους δραστηριότητας εξαιτίας της επιδημίας κοροναϊού. Επί του
παρόντος, η έκταση του πλήγματος στα αποτελέσματα της Εταιρίας λόγω της επιδημίας
κοροναϊού είναι αβέβαιη. Η επιδημία COVID‐19 ενδέχεται να επιφέρει περαιτέρω
αρνητικές συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία το 2020, ενώ στο μέλλον είναι πιθανό να
επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες της Εταιρίας ή να μειώσει τη ζήτηση για τα
προϊόντα του. Καθεμία από αυτές τις εξελίξεις μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στα
οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας, αλλά και αργότερα. Ωστόσο, δεδομένου του
δυναμικού χαρακτήρα της επιδημίας, ο βαθμός στον οποίο ο COVID‐19 θα επηρεάσει τα
αποτελέσματα της Εταιρίας θα εξαρτηθεί από τις μελλοντικές εξελίξεις, οι οποίες
παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν τη δεδομένη στιγμή.
Είναι πιθανό η συνεχιζόμενη εξάπλωση του COVID‐19 να προκαλέσει οικονομική
επιβράδυνση ή ύφεση, γεγονός που θα επηρεάσει δυσμενώς τη ζήτηση για τα προϊόντα
της Εταιρίας, ή να προκαλέσει άλλα απρόβλεπτα γεγονότα, καθένα από τα οποία μπορεί
να έχει αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στα αποτελέσματα λειτουργίας ή
στη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας.
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Κύριοι μέτοχοι,
πιστεύουμε ότι οι οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσης
και το προσάρτημα της χρήσης 2019, απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της
εταιρείας την 31-12-2019 και σας παρακαλούμε με την ψήφο σας να τις εγκρίνετε.
Στη συνέχεια το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τα προτεινόμενα από τον πρόεδρο προς
τη γενική συνέλευση των μετόχων.

Κηφισιά Αττικής, 04-08-2020
Για την εταιρεία
Γεώργιος Βενιέρης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
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