A Phylaxia Pharma Nyrt. Kockázatkezelési Irányelvei

A Phylaxia Pharma Nyrt-nél a Kockázatkezelési Irányelvek szerves részét képezik a Felel s
Vállalatirányítás Elveinek.
A Kockázatkezelési Irányelvek célja a Társaság tevékenységének a lehet legbiztonságosabbá
tétele, a kockázattudatos szervezeti és m ködési kultúra fejlesztése érdekében.
Mivel a Társaság nem t zsdei nagyvállalat, a Kockázatkezelési Irányelveket egységesen és
centralizáltan - az Igazgatóság, az Audit Bizottság és a menedzsment szoros együttm ködése
révén - dolgoztuk ki és alkalmazzuk.
Ezen Irányelveket a kompetens testületek - mint testületi bizottság - fogalmazták meg, de
teljesítésüket az Igazgatóság felügyeli és teszi közzé, összhangban az átlátható m ködés és a
részvényesek reális tájékoztatásának követelményével.

Az Irányelvek f ként az alábbi esetleg felmerül kockázatokat tartalmazzák:
A/ Pénzügyi kockázatok:
-

piaci (vev és szállítói) kockázatok;

-

hitelkockázatok;

-

m ködési cash-flow;

-

összes kockázati tényez hatása a gazdálkodásra.

B/ M ködési/technikai kockázatok:
-

eszköz/berendezési meghibásodások;

-

IT rendszer zavarai/leállása;

-

Logisztikai fennakadások;

-

Új termékek regisztrációs procedúrája;

-

Környezeti baleset;

-

Beruházás fejlesztések elhúzódásai.

C/ Stratégiai kockázatok:
-

piaci kereslet/részesedés csökkenése;

-

gyengül árszint (éles verseny miatt);

-

növekv költségek;

-

akvizíciók sikeressége;

-

szabályozó/közgazdasági környezet drasztikus, évenkénti változása;

-

nagy összeg peres ügyek hatása a cégre;

-

exportpiaci expanzió sikeressége.

A Társaság kockázatkezelési rendszere magában foglalja a f bb (fent ismertetett) kockázatok
azonosítását, értékelését, lehet ség szerinti számszer sítését, valamint - szükség szerint kockázat-menedzsel

intézkedések kidolgozását, megvalósítását és azok végrehajtásának

illetve eredményességének folyamatos ellen rzését és felügyeletét.
Értelmezésünk szerint a kockázatok vállalása a felel s vállalatirányítási rendszer és az üzleti
tevékenység normális, velejáró eleme, és a kockázatok hatásának ésszer mérséklése együtt
jár az elhatározott üzleti-gazdálkodási célok elérésével.
A kockázatok vázolt módon történ kezelésének eredményeként a Társaság menedzsmentje
hatékonyabban tud fókuszálni azokra a kockázati tényez kre, amelyek a vállalat
gazdálkodását szignifikáns mértékben befolyásolják. Ennek alapján meghatározható, hogy
mely kockázati elemek hatását (ha felmerülnek) szükségszer

speciális és gyors

intézkedésekkel, módszerekkel külön is menedzselni, illetve melyek azok, amelyek nem
kívánnak különleges beavatkozást.
Az egységes és centralizált vállalati kockázatkezelés megfelel

keretet nyújt az üzleti

folytonossági tervek, a krízismenedzsment és más kockázatkezelési tevékenységek kialakítása
számára is. Emellett az egységes kockázatmenedzselés segít optimális kockázat-hozam
jellemz kkel bíró üzleti portfolió felépítésében, a kockázatkezelési eredmények stratégiai
döntéseknél történ figyelembe vételében is.
Az egységes vállalati kockázatkezelési rendszer tehát egy célszer

kockázatkezelési

koncepció, mely a vállalat értéknöveléséhez és t kevonzó képességéhez is jelent sen
hozzájárulhat.

