ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΚΤΗ ΑΜΦΙΑΡΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. »
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων της 29ης

Οκτωβρίου 2021 για τα πεπραγμένα της Χρήσης 2019

ΚΥΡΙΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ,
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, σας παρουσιάζουμε τη
δραστηριότητα της Εταιρίας κατά το έτος 2019.
Η χρήση που έκλεισε για την Εταιρία μας δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχής στον τομέα της
δραστηριότητάς μας. Η πτώση των εργασιών της ευρύτερης Ελληνικής αγοράς που
παρουσιάστηκε στο έτος 2019 , επηρέασε την λειτουργία της επιχείρησης και ευελπιστούμε
ότι θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει όλα τα εμπόδια και να προχωρήσει προς τα εμπρός με
σκοπό να παρουσιάσει πιο κερδοφόρα αποτελέσματα και στο μέλλον .
Τα κυριότερα σημεία της περασμένης χρήσης είναι τα εξής:
1. Ο κύκλος εργασιών των προϊόντων μας έφθασε τα 125.526,31 €.
2. Τα καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσης ανέρχονται σε 30.738,30 €, και διατίθενται στον
πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων εις νέον.
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020
Στην τρέχουσα χρήση η πορεία της εταιρίας μας παρουσίασε ζημία . Για το 2020 θα
καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για επίτευξη καλύτερου αποτελέσματος .
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης όπως και στον συνοδεύοντα
αυτόν Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης» εφαρμόσθηκαν οι βασικές λογιστικές αρχές.
1. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσης αυτών
(ιστορικό κόστος).
Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί μα βάση τις
διατάξεις του Π.Δ. 88/1973.
2. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και
βραχυπρόθεσμες.
Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησης τους από την ημέρα κλεισίματος του
Ισολογισμού είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των
μακροπρόθεσμων, όλες δε οι λοιπές έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των
βραχυπρόθεσμων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2019 δεν ήταν καλά σε σχέση με τα αντίστοιχα της
χρήσης 2018 . Τα καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσης ανέρχονται σε 30.738,30 €, και
διατίθενται στον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων εις νέον.
Μετά από τα παραπάνω κ.κ. εταίροι σας παρακαλούμε:
1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης 2019.
2. Να απαλλάξετε εμάς και τους λογιστές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα χρήσης 2019,
σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
Ωρωπός , 29-10-2021
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

