ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΧΡΗΣΕΩΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2015 - 31/12/2015
ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΔ
Σύμφωνα με το καταστατικό, υποβάλουμε συνημμένα στην παρούσα έκθεση προς
έγκρισή σας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του συνεταιρισμού για την
οικονομική χρήση 01/01/2015-31/12/2015.
Οι οικονομικές καταστάσεις προς έγκριση (συνημμένες στην παρούσα) είναι:
1. Ισολογισμός της 31/12/2015
2. Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως
3. Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων.
Ο συνεταιρισμός ασχολήθηκε κυρίως με την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης και
την καθιέρωση ουσιαστικών, υποχρεωτικών και αποκλειστικών προτύπων μέτρησης
στο διαδίκτυο.
Ο κύκλος εργασιών του συνεταιρισμού από 01/01/2015-31/12/2015 ανήλθε στο
ποσό των 324.955,72 €.
Τα αποτελέσματα της χρήσεως ανήλθαν στο ποσό των 25.467,08 €.
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν στο ποσό των 26.111,88 €.
Η πορεία του συνεταιρισμού προβλέπεται να είναι ανοδική λόγω του ότι
προσδοκούμε σε αύξηση των μελών του συνεταιρισμού.
Κύκλος Εργασιών
Μεικτό Κέρδος
Κέρδη Προ Φόρων
Κέρδη Μετά Φόρων
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ίδια Κεφάλαια
Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις

2015
324.955,72
51.578,96
25.467,08
13.124,05
185.597,12
45.641,76
139.955,36

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Ποσοστό Μεικτού Κέρδους
/Κυκλ. Εργ.

2015
15,88%

Ποσοστό Καθαρών Κερδών /
7,84 %
Κυκλ. Εργ.
Κυκλοφορούν/ Βραχυπρ. Υποχρ. 132,62 %

Διαχείριση κινδύνων
Ο συνεταιρισμός εκτίθεται στους παρακάτω κινδύνους από την χρήση των
χρηματοοικονομικών του μέσων:
Α) Πιστωτικός κίνδυνος
Β) Κίνδυνος ρευστότητας
Γ) Κίνδυνος αγοράς
Η σημείωση αυτή παρουσιάζει πληροφορίες για την έκθεση του συνεταιρισμού σε
κάθε έναν από τους ανωτέρω κινδύνους, για τους στόχους, τις πολιτικές και τις
διαδικασίες που εφαρμόζει για την επιμέτρηση και τη διαχείριση του κινδύνου.
Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου εφαρμόζονται, προκειμένου να αναγνωρίζονται
και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ο συνεταιρισμός 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 του συνεταιρισμού.
Ο συνεταιρισμός δεν συμμετέχει σε χρηματοοικονομικά εργαλεία που θα μπορούσαν
να τον εκθέσουν σε διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών ξένων νομισμάτων και
επιτοκίων.
Α) Πιστωτικός κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημίας του συνεταιρισμού σε περίπτωση που
ένα μέλος ή τρίτος σε συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις και σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τις απαιτήσεις από
πελάτες.
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Η έκθεση του συνεταιρισμού σε πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα
χαρακτηριστικά κάθε μέλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει θέσει μια πιστωτική
πολιτική βάσει της οποίας όλα τα μέλη εξοφλούν άμεσα τις οφειλές τους.
Κατά την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου των μελών του συνεταιρισμού,
το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε τα μέλη να
είναι συνεπή στην υποχρέωση της εξόφλησης της οφειλής τους.
Β) Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο συνεταιρισμός να μην δύναται να
εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η
προσέγγιση που υιοθετεί ο συνεταιρισμός για τη διαχείριση της ρευστότητας είναι να
διασφαλίζει, μέσω ταμειακών διαθέσιμων, ότι πάντα θα έχει αρκετή ρευστότητα για
να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του όταν αυτές λήγουν, κάτω από συνήθεις αλλά και
δύσκολες συνθήκες, χωρίς να υφίσταται μη αποδεκτές ζημίες ή να διακινδυνεύει η
φήμη του συνεταιρισμού.
Γ) Κίνδυνος αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο της μείωσης της αγοραστικής δύναμης
των μελών του συνεταιρισμού, στις αυξήσεις των τιμών των υπηρεσιών που
λαμβάνουμε από τους προμηθευτές μας και στην αύξηση των επιτοκίων. Ο σκοπός
της διαχείρισης κινδύνου από τις συνθήκες της αγοράς είναι να ελέγχουμε την έκθεση
του συνεταιρισμού στους κινδύνους αυτούς στο πλαίσιο αποδεκτών παραμέτρων, με
παράλληλη βελτιστοποίηση των αποδόσεων.
Απολογισμός τρίτης χρήσης
Ο συνεταιρισμός στην τρίτη χρήση παρουσίασε θετικά αποτελέσματα. Ο κύκλος
εργασιών ανήλθε στο ποσό των 324.955,72 €, τα καθαρά κέρδη προ φόρων ήταν
25.467,08 €, τα κέρδη μετά φόρων 13.124,05 €. Οι πληρωμές προς το δημόσιο και
του προμηθευτές έγιναν άμεσα στις προθεσμίες . Τα μέλη και οι συνδεδεμένοι
εκδότες του συνεταιρισμού είναι 23 και σε γενικές γραμμές η καταβολή των
υποχρεώσεών τους γίνεται με συνέπεια.
Προϋπολογισμός επόμενης χρήσης (1/1/16-31/12/16)
Γενικότερα, ο συνεταιρισμός στη τρίτη χρήση λειτουργίας του διατήρησε τα μέλη
του. Πιστεύουμε ότι την επόμενη χρήση θα αυξηθούν τα μέλη του συνεταιρισμού και
κατά συνέπεια θα έχουμε αύξηση του κύκλου εργασιών και των κερδών.

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2016
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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