ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ
ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ ΥΡΗΔΩ 2020

Κύριοι Μέτοτοι ,
ύμυωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της Δταιρείας , σας σποβάλλοσμε
στην κρίση σας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Υρήσης 2020.
Η εηαηξεία καο ζπκπιήξσζε θέηνο ηνλ ηξηαθνζηό πξώην ρξόλν ιεηηνπξγίαο.
Καηά ηελ εμεηαδόκελε ρξήζε ε εηαηξεία "ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΕ & ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ
ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ ΓΕΡΑΙΜΟ ΚΟΛΑΙΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ" θαη κε δ.η.
<<ΜΠΑΤΡΟΝ ΟΣΕΛ Α.Ε>>. ζε έλα δύζθνιν πεξηβάιινλ θαηέβαιιε θάζε δπλαηή

πξνζπάζεηα ζηελ θαηεύζπλζε νξζνινγηθόηεξεο νξγάλσζεο
θαη
ζηελ
απνηειεζκαηηθόηεξε ππνζηήξημε ηεο αλαπηπμηαθήο ηεο θαηεύζπλζεο.
1) ΔΞΔΣΑΗ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ
Σν ύλνιν Eλεξγεηηθνύ – Παζεηηθνύ ηεο ρξήζεσο αλέξρεηαη ζε 684.638,85 επξώ
έλαληη ησλ 684.505,91 επξώ ηεο πξνεγνύκελεο.
ΙΓΙΔ ΜΔΣΟΥΔ
Η εηαηξεία δελ θαηέρεη ίδηεο κεηνρέο.
ΚΑΣΔΥΟΜΔΝΑ ΥΡΔΟΓΡΑΦΑ
Δελ ππάξρνπλ.
ΓΙΑΘΔΙΜΟ ΤΝΑΛΛΑΓΜΑ
Η εηαηξεία δελ θαηείρε 31.12.2020 ζπλάιιαγκα.
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ
Σα ίδηα θεθάιαηα ηεο ρξήζεσο αλέξρνληαη ζε 569.015,83 επξώ έλαληη ησλ 577.654,46
επξώ ηεο πξνεγνύκελεο.
2) ΔΞΔΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΗΔΩΝ
Όπσο πξνθύπηεη από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο , ν θύθινο εξγαζηώλ ηεο
εηαηξείαο έθζαζε ζην πνζό ησλ 29.439,85 επξώ έλαληη πνζνύ ηεο πξνεγνύκελεο
ρξήζεο 64.458,05 επξώ. Όπσο εθηηκά ην Δ. ην ύςνο ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ
θξίλεηαη ιίαλ ηθαλνπνηεηηθό ιόγσ θαη ησλ νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ πνπ ππάξρνπλ
ζηελ αγνξά.
Οη δεκίεο πξν θόξσλ ηεο εηαηξείαο ηε θιεηόκελε ρξήζε αλέξρνληαη ζε πνζό 7.685,74
επξώ έλαληη θεξδώλ 7.685,74 επξώ ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο.
3) Η εηαηξεία δελ αληηκεησπίδεη ζνβαξνύο θηλδύλνπο θαη αβεβαηόηεηεο.
4) Δελ ζπλέβεζαλ ζεκαληηθά γεγνλόηα από ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη θαη
ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο Έθζεζεο πνπ λα επεξεάδνπλ αηζζεηά ηε ζέζε ηεο
εηαηξείαο.
5) Η εηαηξεία έρεη θάλεη πξνζπάζεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαθήκηζεο ηόζν
ζην εζσηεξηθό όζν θαη ζην εμσηεξηθό είηε κέζσ ηνπξηζηηθώλ γξαθείσλ είηε κε
ηελ πξνβνιή ηνπξηζηηθώλ παθέησλ κέζσ Internet. Παξόια απηά δελ κπνξνύκε
αθόκα λα πξνβνύκε ζε αζθαιείο πξνβιέςεηο γηα ην πσο ζα θηλεζεί ε αγνξά

βξαρππξόζεζκα θαη ζίγνπξα δελ είλαη παξάινγν εμαηηίαο ηεο παγθόζκηαο
νηθνλνκηθήο θξίζεο λα πεξηκέλνπκε κηα εύινγε κείσζε όζνλ αθνξά ηνλ
ηνπξηζκό καο ε νπνία ζα επεξεάζεη θαη ηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία. Επηπιένλ, ε
νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πιήηηεη ηε ρώξα καο έρεη επεξεάζεη αξλεηηθά ην
ρώξν ησλ θαηαζθεπώλ κε απνηέιεζκα λα πεξηκέλνπκε κείσζε ησλ εξγαζηώλ
ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε απηό ην ρώξν.
Κύξηνη Μέηνρνη,
Πνιύ ζπλνπηηθά ζαο παξνπζηάζακε ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο εηαηξείαο γηα ηε
ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31/12/2020. αο επραξηζηνύκε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο
ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη γηα ηε ζπκβνιή ζαο ζηηο εξγαζίεο ηεο.

Αξγνζηόιη Κεθαινληάο,

30/06/2021

Η Πξόεδξνο Δ
ΚΟΛΑΙΣΗ ΑΝΝΑ

