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Σήμερα, την 28
η
 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και στις 

18:30μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την 

υπ’ αριθμό πρωτ. 194/24-09-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε 

νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. προκειμένου να γίνει συζήτηση και να ληφθούν αποφάσεις 

στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

Στη συνεδρίαση της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.  έλαβαν μέρος οι παρακάτω σύμβουλοι: 

 

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΠΕΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΜΑΡΙΝΑ  

 

Επομένως διαπιστώνεται απαρτία αφού σε σύνολο εννέα (9) μελών του Δ.Σ. είναι 

παρόντα τα έξι (6) και ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Θέμα 14.  Οικονομικός απολογισμός της χρήσης του έτους 2020. 

 

Ο κ. Πρόεδρος έλαβε το λόγο και έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου το εκτός 

ημερησίας διατάξεως θέμα για τον οικονομικό απολογισμό της χρήσης του έτους 

2020. 

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης. 
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1. Έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων  και  Προσαρτήματος χρήσεως 

2019. 

2. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 

επί των αποτελεσμάτων και της διαχείρισης  χρήσης 2019. 

3. Εκπροσώπηση του Δ.Σ. και εντολή για υπογραφή των Οικονομικών 

Καταστάσεων, του Προσαρτήματος και της Εκθέσεως του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

4. Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων. 

 

 

Επί του 1
ου

  θέματος της ημερήσιας διάταξης,   
 

ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μαρής Ιωάννης υποβάλει προς 

έγκριση τις Οικονομικές καταστάσεις & το Προσάρτημα της χρήσεως 2020 της 

εταιρείας όπως  ακολουθεί: 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2020 

 
Σημείωση 31.12.2020 31.12.2019 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Ενσώματα πάγια       

Ακίνητα       

Μηχανολογικός εξοπλισμός       

Λοιπός εξοπλισμός 6.1 59.560,39 72.576,62 

Λοιπά περιουσικα στοιχεια 6.1 96.923,91 97.235,45 

Σύνολο   156.484,30 169.812,07 

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία 

υπό κατασκευή       

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία       

Δάνεια και απαιτήσεις       

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι 7.1 618,00 618,00 

Σύνολο   618,00 618,00 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων   157.102,30 170.430,07 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές       

Εμπορικές απαιτήσεις 7.2.1 14.257,13 12.750,09 

Λοιπές απαιτήσεις 7.2.2 5.066,55 6.645,05 

Προπληρωμένα έξοδα       

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.2.3 50.153,86 85.201,92 

Σύνολο   69.477,54 104.597,06 
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Σύνολο κυκλοφορούντων   69.477,54 104.597,06 

Σύνολο ενεργητικού   226.579,84 275.027,13 

Καθαρή θέση       

Καταβλημένα κεφάλαια       

Κεφάλαιο 8 60.000,00 60.000,00 

Καταθέσεις ιδιοκτητών   0,00 0,00 

Σύνολο   60.000,00 60.000,00 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο       

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού   2.514,78 2.514,78 

Αποτελέσματα εις νέο   -67.757,07 2.301,23 

Σύνολο   -65.242,29 4.816,01 

Σύνολο καθαρής θέσης   -5.242,29 64.816,01 

Υποχρεώσεις       

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις-Επιστρεπτέα 

προκαταβολή   28.200,00 0,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 10.1.2 71.000,00 77.887,59 

Σύνολο   99.200,00 77.887,59 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Τραπεζικά δάνεια       

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων       

Εμπορικές υποχρεώσεις 10.2.1 86.532,45 75.739,52 

Φόρος εισοδήματος   0,00 2.430,52 

Λοιποί φόροι και τέλη   32.023,48 49.230,01 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης   1.419,30 1.498,56 

Λοιπές υποχρεώσεις   11.950,74 2.728,76 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα   696,16 696,16 

Σύνολο   132.622,13 132.323,53 

        

Σύνολο υποχρεώσεων   231.822,13 210.211,12 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 

υποχρεώσεων   226.579,84 275.027,13 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

  Σημείωση 31.12.2020 31.12.2019 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)   200.370,38 334.286,83 

Κόστος πωλήσεων   

-

198.671,25 

-

235.310,82 

Μικτό αποτέλεσμα   1.699,13 98.976,01 

Λοιπά συνήθη έσοδα   2.037,59 6.440,50 

    3.736,72 105.416,51 

Έξοδα διοίκησης   -62.595,05 -74.550,91 

Έξοδα διάθεσης   -10.886,10 -15.057,41 

Λοιπά έξοδα και ζημιές   -2,04 -20.139,54 

Λοιπά έσοδα και κέρδη   0,00 1.366,73 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων   -69.746,47 -2.964,62 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   7,49 29,47 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   -319,32 -385,00 

Αποτέλεσμα προ φόρων   -70.058,30 -3.320,15 

Φόροι εισοδήματος   0,00 -5.551,57 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από 

φόρους   -70.058,30 -8.871,72 

 

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ) 

Πλ. Μιχ. Κατσαμάνη 1, 

714 14 ΓΑΖΙ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ  

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

Αρ.Μ.Α.Ε. 70373/70/Β/10/49 

Αριθμός ΓΕΜΗ: 114456327000 Α.Φ.Μ.: 800316518 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

& 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

χρήσεως 

 

 

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 15 
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Δεκεμβρίου  2020 20 

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 
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5 
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6 Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 27 
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11 Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού και ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας 31 
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13 Προτεινόμενη διάθεση κερδών 33 

14 Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο 33 

15 Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου 33 

16 Αναβαλλόμενοι φόροι 33 

17 Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 33 

18 

Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές 
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ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

01/01/2020 – 31/12/2020 
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Κύριοι, Κυρίες, 

 

Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλεβυζίου, 

 

Υποβάλλουμε συνημμένα στη γενική συνέλευση τις συνημμένες 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας για την 8η χρήση 01/01/2020 – 

31/12/2020 καθώς επίσης και την παρούσα Έκθεση Πεπραγμάνων της χρήσης και 

παρακαλούμε να τις εγκρίνετε. 

 

 

1. Το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης 
 

Η «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ 

(Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ)» ιδρύθηκε στις 20 Απριλίου 2011, από τον Δήμο Μαλεβυζίου με 

σκοπό την με κάθε νόμιμο τρόπο εκμετάλλευση των κοινόχρηστων χώρων του 

Δήμου, όπως γηπέδων, πεζοδρομίων, αιγιαλού, παραλιών, καθώς και χώρων 

ελεγχόμενης στάθμευσης (παρκινγκ). Επιπλέον δε και την ανάληψη παροχής 

υπηρεσιών συναφών με το αντικείμενο της επιχείρησης. 

 

Η ΜΑΔΕΗΜ είναι ΑΕ ΟΤΑ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ΔΚΚ (ν. 3463/2006 

άρθρα 265, 266, 268 κλπ.). 

 

Σήμερα η ΜΑΕΔΗΜ εκμεταλλεύεται και διαχειρίζεται: 

•Την παραλία της Αγίας Πελαγίας  

•Την παραλία της Λυγαριάς και 

•Την παραλία του Μονοναύτη 

 

Η ΜΑΕΔΗΜ λειτουργεί βάσει του θεσμικού πλαισίου των αποφάσεων παραχώρησης 

χρήσης παραλίας στους ΟΤΑ. Οι κυριότερες νομοθετικές διατάξεις που καθορίζουν 

το πλαίσιο αυτό είναι: ν.2971/2001, δ/μα 11/12-11-1929, π.δ. 23/27-1-2000, καθώς 

και οι υπουργικές αποφάσεις ΔΔΠ0005159/586ΒΕΞ2015 και 

ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015.  

 

2. Δομή εταιρικής διακυβέρνησης  
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Η εταιρεία διοικείται από εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου, 

εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.  

 

Η θητεία του Δ.Σ. ορίζεται 4ετής σύμφωνα με την αντίστοιχη Δημοτική περίοδο με 

την πρόβλεψη του άρθρου 9 Ν/3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 

του Ν 4555/2018, της σχετικής παράτασης μετά την εγκατάσταση του νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Το 2019 ήταν έτος δημοτικών εκλογών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 

26/05/2019 και στις 2/6/2019. Το νεοεκλεγέν Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

Μαλεβυζίου διόρισε στην συνεδρίασή του στις 24.0.2019 (Πρακτικό Συνεδρίασης Νο 

17/2019 & απόφαση Νο298/2019) το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας το 

οποίο και ανέλαβε καθήκοντα στην πρώτη συνεδρίασή του στις 8/10/2019 και η 

σύνθεσή του ήταν η εξής: 

 

Πρόεδρος της Εταιρείας ο κος Ιωάννης Μαρής  

Αντιπρόεδρος ο κος Γεώργιος Πεδιώτης  

Και Μέλη οι κ.κ.: Περισυνάκης Γρηγόριος, Παντέρης Απόστολος, Φραγκιαδάκης 

Γεώργιος, Αποστολάκη Ευαγγελία, Ανδρουλάκης Δημήτριος, Ανδρουλάκης 

Γεώργιος, Καρούζου Μαρίνα.  

 

Αυτή η νέα Διοίκηση της Εταιρείας συνέταξε της χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

της χρήσεως 2020.  

 

Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και 

συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ως Τακτική Γενική Συνέλευση για την 

έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. Η Τακτική Γενική Συνέλευση, για τη 

διασφάλιση της καλύτερης διαφάνειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 

εταιρείας μας, εκλέγει ως ελεγκτή της, κάθε χρόνο από την χρήση του 2015 και μετά, 

ορκωτό ελεγκτή – λογιστή.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία με δύο φορές το μήνα και 

τηρούνται πρακτικά όπως και στη Γενική Συνέλευση.  
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Σε αρκετές από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εφαρμόζεται ως 

υποχρεωτική, η διαδικτυακή ανάρτηση τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 

Υπουργείου Εσωτερικών «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» κατ’ εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας που 

διέπει τις αποφάσεις των ΟΤΑ. 

 

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου υπάγονται στο νομικό πλαίσιο περί 

Δημοσίων Συμβάσεων (ν 4412/2016 κλπ), με συνέπεια να εφαρμόζονται μέτρα 

προληπτικού ελέγχου κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο και την Υπηρεσία Επιτρόπου. Η Υπηρεσία αυτή, όπου είναι απαραίτητο, 

ενυπόγραφα εγκρίνει την νομιμοποίηση των διαδικασιών-αποφάσεων που 

προκύπτουν από τα συνημμένα έγγραφα στα σχετικά χρηματικά εντάλματα 

πληρωμής.  

 

Το Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, 

διαχειρίζονται τα θέματα της εταιρείας σε καθημερινή βάση καθώς και για κάθε 

είδους λειτουργικά ζητήματα, χωρίς να τηρούνται πρακτικά. 

 

Εκτός από τις διατάξεις του καταστατικού και συμπληρωματικά με αυτό, τη 

λειτουργία της εταιρείας, διέπουν και οι κανονισμοί: α) εσωτερικός κανονισμός 

υπηρεσιών, β) κανονισμός προσωπικού και γ) κανονισμός οικονομικής διαχείρισης.  

 

3. Οικονομική Κατάσταση της εταιρείας 

Τα κυριότερα σημεία της δραστηριότητας της παρούσας χρήσης είναι τα εξής: 

 

3.1 Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε ποσό  200.370,38 ευρώ έναντι 334.286,83 ευρώ, 

σημειώνοντας μείωση κατά 67% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, λόγο της 

πανδημίας η οποία επηρέασε σημαντικά την εταιρεία μας. 

 

3.2 Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό 60.000,00 ευρώ. 

 

3.3 Το σύνολο της αξίας των ενσώματων παγίων, μετά την αφαίρεση τω αποσβέσεων 

έφθασε στο ποσό των 156.484,30 ευρώ. Από τα πάγια αυτά οι επενδύσεις σε λοιπό 

εξοπλισμό, που αφορούν κυρίως σε ομπρέλες και ξαπλώστρες, ανέρχονται σε ποσό 

59.560,39 ευρώ. Οι επενδύσεις σε λοιπά περιουσιακά στοιχεία, που αφορούν κυρίως 

σε δημοτικά έργα, διαμόρφωση πάρκινγκ και βελτιώσεις προσβάσεων, ανέρχονται σε 

ποσό 96.923,91 ευρώ. 

 

3.4 Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού έφθασε στο ποσό των 69.477,54 

ευρώ έναντι 104.597,06 ευρώ στην προηγούμενη χρήση. 
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3.5  Από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τις χρήσεις που 

έληξαν την 31/12/2019 και 31/12/2020 προκύπτουν οι ακόλουθοι αριθμοδείκτες:   

 

  

χρήσεως 

2019 

  

 χρήσεως 

2020 

 Κυκλοφορούν ενεργητικό 

 

104.597,06 

38,03% 
 

69.477,54 

30,66% Σύνολο ενεργητικού 

 

275.027,13 

 

226.579,84 

       
Πάγιο ενεργητικό 

 

169.812,07 

61,74% 
 

156.484,30 

69,06% Σύνολο ενεργητικού 

 

275.027,13 

 

226.579,84 

       
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό 

και πάγιο ενεργητικό. 

       
Ίδια κεφάλαια 

 

64.816,01 

30,83% 
 

-5.242,29 

-2,26% Σύνολο υποχρεώσεων 

 

210.211,12 

 

231.822,13 

       Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας. 

       
Σύνολο υποχρεώσεων 

 

210.211,12 

76,43% 
 

231.822,13 

102,31% Σύνολο παθητικού 

 

275.027,13 

 

226.579,84 

       
Ίδια κεφάλαια 

 

64.816,01 

23,57% 
 

-5.242,29 

-2,31% Σύνολο παθητικού 

 

275.027,13 

 

226.579,84 

       Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας 

       
Ίδια κεφάλαια 

 

64.816,01 

38,17% 
 

-5.242,29 

-3,35% Πάγιο ενεργητικό 

 

169.812,07 

 

156.484,30 

       
Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας 

από τα Ίδια Κεφάλαια. 

       
Κυκλοφορούν ενεργητικό 

 

104.597,06 

79,05% 
 

69.477,54 

52,39% Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

132.323,53 

 

132.622,13 

       

Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

       
Κεφάλαιο κινήσεως 

 

-27.726,47 

-26,51% 
 

-63.144,59 

-90,88% Κυκλοφορούν ενεργητικό 

 

104.597,06 

 

69.477,54 
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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). 

       Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 

  
      
Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 

 

15.452,66 

4,62%  

-70.056,26 

-34,96% Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 

 

334.286,83 

 

200.370,38 

      
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των 

εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων. 

       
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 

 

-3.320,15 

-0,97%  

-70.058,30 

-34,61% Σύνολο εσόδων 

 

342.123,53 

 

202.415,46 

       
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα 

συνολικά της έσοδα 

      
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 

 

-3.320,15 

-5,12% 
 -70.058,30 

1336,41% Ίδια κεφάλαια 

 

64.816,01 
 

-5.242,29 

      
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. 

      

      
Μικτά αποτελέσματα 

 

98.976,01 

29,61%  

1.699,13 

0,85% Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 

 

334.286,83 

 

200.370,38 

      
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των 

πωλήσεων της εταιρείας. 

 
 

 

Εξαιτίας του αρνητικού κεφαλαίου κινήσεως η εταιρεία ρυθμίζει τις φορολογικές της 

υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο, ώστε να μην υπάρχουν λοιπές υποχρεώσεις 

σε καθυστέρηση.  

Η σημαντική επιδείνωση του αρνητικού δείκτη του κεφαλαίου κινήσεως στην 

παρούσα χρήση 2020 οφείλεται στην πανδημία η οποία έχει πλήξει ιδιαίτερα την 

περιοχή μας. Η εταιρεία μας ήδη έχει προχωρήσει σε νέες ρυθμίσεις, ως πληττόμενη 

εταιρεία από την υγειονομική κρίση και αναμένει την νέα τουριστική σεζόν 

σημαντική ανάπτυξη, έτσι ώστε να ξεπεραστεί αυτή η δυσχερής κατάσταση.  

 

• Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας  
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ΕΣΟΔΑ: Για το 2020 τα συνολικά έσοδα της επιχείρησης ανήλθαν σε 202.415,46 

ευρώ έναντι 342.123,53 ευρώ και συγκρινόμενα με αυτά της χρήσης 2019, έχουν ως 

εξής: 

 

Έσοδα 2019 2020 

Πωλήσεις άχρηστου υλικού 15,00 0,00 

Έσοδα από εκμετάλλευση πάρκινγκ 0,00 1.769,44 

Έσοδα από εκμετάλλευση παρ.υπηρεσιών ευεξίας Αγίας Πελαγίας 0,00 11.847,59 

Έσοδα από εκμετάλλευση παραλ. Αγίας Πελαγίας 168.017,80 85.087,93 

Έσοδα από εκμετάλλευση παραλ. Λυγαριάς 108.007,28 70.970,20 

Έσοδα από εκμετάλλευση παραλ. Μονοναύτη 58.246,75 27.851,65 

Έσοδα από εκμετάλλευση παραλ. Παλαιοκάστρου 0,00 2.843,57 

Επιδοτήσεις από ΟΑΕΔ 6.440,50 2.037,59 

Έσοδα από τόκους καταθέσεων 29,47 7,49 

Έσοδα από διαγραφές υποχρεώσεων προηγούμενων χρήσεων 1.366,73 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 342.123,53 202.415,46 

 

 

Οι παραλίες λειτούργησαν για το κοινό από 06/06/2020 έως 28/10/2020. 

 

Το πάρκινγκ της Αγίας  Πελαγίας, όπως και στην προηγούμενη χρήση διατέθηκε 

δωρεάν στους επισκέπτες της παραλίας. Γιατί κρίθηκε ότι ήταν σχετικά μικρός ο 

διαθέσιμος προς εκμετάλλευση χώρος. 

 

Τα  έσοδα  από  τις   επιδοτήσεις  του ΟΑΕΔ  αφορούν στην ένταξη της Εταιρείας 

μας σε σχετικό πρόγραμμα μηνιαίας επιδότησης της μισθοδοσίας, που αφορά σε 

μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55-67 ετών. Η ένταξη της Εταιρείας μας προέκυψε 

από τη χρήση 2018 λόγω της πρόσληψης για ορισμένο χρόνο (1 έτος) με πλήρη 

απασχόληση μίας υπαλλήλου καθαριότητας. Στη χρήση 2020 ανανεώθηκε η σύμβαση 

της προκειμένου να συνεχισθεί η επιδότηση του ΟΑΕΔ, όπως και στη χρήση 2021 

ανανεώθηκε για ακόμα 1 χρόνο. 

 

ΕΞΟΔΑ: Τα συνολικά έξοδα στη χρήση 2020 ανήλθαν σε 350.995,25 ευρώ και 

συγκεκριμένα με αυτά του 2019 έχουν ως εξής: 

 
    2019 2020 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  102.599,54 29.646,44 

61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 103.876,72 165.648,91 

62 Παροχές τρίτων  22.314,51 21.747,40 

63 Φόροι - Τέλη  35.552,07 20.477,42 

64 Διάφορα έξοδα 28.188,70 12.505,09 

65 Τόκοι και συναφή έξοδα 385,00 319,32 
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66 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 32.387,60 22.127,14 

  Σύνολο Οργανικών Εξόδων (Α) 325.304,14 272.471,72 

81 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 19.978,14 2,04 

82 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 161,40 0,00 

  Σύνολο Έκτακτων Εξόδων (Β) 20.139,54 2,04 

88 Φόροι Εισοδήματος 5.551,57 0,00 

  Σύνολο Φόρων (Γ) 5.551,57 0,00 

  Γενικό Σύνολο (Α) + (Β) + (Γ) 350.995,25 272.473,76 

 

Όπως προκύπτει από τους ανωτέρω πίνακες εσόδων-εξόδων το αποτέλεσμα μετά από 

φόρους της χρήσης 2020  διαμορφώθηκε σε ζημία ποσού 70.058,30 ευρώ (έσοδα 

202.415,46 μείον έξοδα 272.473,76) και εμφανίζεται αυξημένο κατά το ποσό 

61.186,58 ευρώ έναντι της προηγούμενης χρήσης 2019, που είχε διαμορφωθεί σε 

ζημία ποσού 8.871,72 ευρώ, λόγο της πανδημίας. Η διαφορά αυτή των 61.186,58 

ευρώ στο τελικό αποτέλεσμα οφείλεται στη ραγδαία μείωση των εσόδων, παρά το 

σημαντικό περιορισμό των δαπανών που έγινε στην τρέχουσα περίοδο και αφορά 

ανελαστικές δαπάνες, οι οποίες συρρικνώθηκαν όσο αυτό ήταν δυνατό, προκειμένου 

η εταιρεία να μπορεί να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση των πελατών της. 

  

Στην παράγραφο 11 του Προσαρτήματος των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

της εταιρείας παραθέτουμε επί πλέον ανάλυση των ανωτέρω εξόδων δίνοντας έμφαση 

στα έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας.  

 

• Στελέχωση της εταιρείας  

 
Στην επιχείρηση για το έτος 2020 εργάστηκαν συνολικά ένα άτομο, σαν διοικητικός 

υπάλληλος, και 2 άτομα ως εποχιακοί υπάλληλοι, που προσλήφθηκαν ως 

εισπράκτορες ή ως υπάλληλοι καθαριότητος στις παραλίες. Επιπλέον στη χρήση 2020 

ανατέθηκε σε εξειδικευμένη εταιρεία η είσπραξη των εισιτηρίων στις παραλίες, για το 

λόγο αυτό είναι μειωμένη η δαπάνη «αμοιβών προσωπικού» και αυξημένη η δαπάνη 

για «αμοιβές τρίτων».  

Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας για το έτος 2020 ήταν 29.646,44 ευρώ έναντι 

98.777,39 ευρώ που ήταν στη χρήση 2019 (εκ των οποίων το ποσό 84.856,07 ευρώ 

αφορά αμοιβές εποχιακών υπαλλήλων).  

Στην τρέχουσα χρήση έγινε μια σημαντική αλλαγή όσον αφορά τη μισθοδοσία, η 

οποία αφορά στην απόφαση της Διοίκησης (Νο 2/20.2.2020) οι εποχιακά 

απασχολούμενοι εργαζόμενοι να προσλαμβάνονται από την εταιρεία GREEN PLUS 
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΙΚΕ η οποία αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες 

πρόσληψης/απόλυσης/τήρηση μισθοδοσίας/πληρωμή εργαζομένων.  

 

• Δίκτυο Γραφείων – Υποκαταστημάτων  
 

Τα γραφεία της εταιρείας συστεγάζονται με τις υπηρεσίες του Δήμου Μαλεβυζίου. 

Φορολογικά υποκαταστήματα της εταιρείας λειτουργούν στους χώρους 

εκμετάλλευσης των παραλιών.  

 

4. Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές και μέθοδοι  

 
Οι ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές και μέθοδοι περιγράφονται αναλυτικά 

στην παράγραφο 3 του προσαρτήματος της εταιρείας.  

 

5. Στόχοι και μελλοντική πορεία εργασιών  
 

Οι στόχοι και η μελλοντική πορεία των εργασιών της Εταιρείας αναμένεται να είναι 

σημαντικά αυξημένες μετά την πάροδο της πανδημίας, καθώς ο τουρισμός στην 

περιοχή μας είναι διαρκώς αυξανόμενος και η εταιρεία μας έχει τις υλικοτεχνικές 

υποδομές για να υποστηρίξει την αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης.   

 

Για τις επόμενες του 2020 χρήσεις στους πρωταρχικούς στόχους της ΜΑΕΔΗΜ 

είναι:  

 

Η διατήρηση και η κατά το δυνατόν αύξηση των εσόδων από την διαχείριση των 

παραλιών, καθώς και η κατά το δυνατόν βελτίωση των καθαρών αποτελεσμάτων.  

 

Η ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της σύμφωνα με τους σκοπούς του 

καταστατικού της.  

 

Η αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων μας, κυρίως σε επίπεδο μεθοδολογίας και οι 

κατάλληλες προσαρμογές, ώστε να είναι περισσότερο ευέλικτες και λειτουργικές, με 

στόχο αδιαμφισβήτητα την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους 

δημότες μας και του επισκέπτες των παραλιών που διαχειριζόμαστε.  
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Η επιμόρφωση και βελτίωση της συνεργασίας όλου του προσωπικού και των 

συνεργατών σε όλα τα θέματα.  

 

6. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα  

 
Η εταιρεία κατά την 31/12/2020 κατείχε χρεόγραφα συνολικής αξίας ποσού ευρώ 

618,00 που αφορούν στην συμμετοχή της στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα 

με 48 συνεταιριστικές μερίδες.  

 

7. Ακίνητα της εταιρείας  

 
Δεν υπάρχουν ιδιόκτητα ακίνητα.  

 

8. Κίνδυνοι  
 

Κίνδυνος από μεταβολές τιμών αγοράς  

Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο τιμών διότι όσον αφορά τις αμοιβές 

προσωπικού είναι προκαθορισμένες, ενώ όσον αφορά τους προμηθευτές τρίτους 

γίνεται διαρκής προσπάθεια για επίτευξη καλύτερων τιμών, με την έρευνα αγοράς.  

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Κίνδυνος ρευστότητας δεν υπάρχει δεδομένου ότι η εταιρεία δεν έχει δανεισμό και 

έχει ανοικτές γραμμές πιστώσεων με τράπεζες για την περίπτωση προσωρινής λήψης 

χρηματοδότησης.  

Πιστωτικός κίνδυνος  

Δεν υφίσταται πιστωτικός κίνδυνος, επειδή ο τζίρος της εταιρείας προκύπτει από 

πωλήσεις υπηρεσιών λιανικής μέσω φορολογικών ταμειακών μηχανών. Επί πλέον η 

εταιρεία διατηρεί υπηρεσία εισπράξεων, η οποία παρακολουθεί τις καταθέσεις στην 

τράπεζα των καθημερινών εισπράξεων αυτών των ταμειακών μηχανών.  

 

Κίνδυνος ταμειακών ροών  

Ο κίνδυνος των ταμειακών ροών για αυτά κρίνεται περιορισμένος, επειδή όλες οι 

πωλήσεις της εταιρείας είναι μετρητοίς, σε καθημερινή βάση, για συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο και χωρίς σημαντικές αυξομειώσεις τόσο σε ετήσια όσο και σε 

μηνιαία βάση.  
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9. Περιβαλλοντικά θέματα  
 

Οι προσπάθειες της εταιρείας μας για την αποτελεσματική επίλυση των παντός είδους 

περιβαλλοντικών θεμάτων, που προκύπτουν στα πλαίσια της διαχείρισης και 

εκμετάλλευσης των παραλιών αποτελεί σε καθημερινή βάση μία από τις κύριες και 

βασικές δραστηριότητές μας.  

 

Επίσης, έχουν αναληφθεί κατάλληλες πρωτοβουλίες για την ανακύκλωση 

αναλώσιμων υλικών όπως χαρτί, πλαστικό κλπ., που αναλώνονται στους χώρους της.  

 

 

10. Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου 
 

Οι ζημίες της περιόδου μεταφέρθηκαν στην καθαρή θέση ως ζημίες εις νέο, 

προκειμένου να καλυφθούν με κέρδη επόμενων χρήσεων. 

 

11. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης 

μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης 
 

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής, έχει επισυμβεί η υγειονομική 

κρίση του COVID-19, η οποία επηρέασε αλλά δεν έπληξε σημαντικά την οικονομική 

θέση και την πορεία της εταιρίας. 

Γάζι, 20/8/2021 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

Ιωάννης Γεωργ. Μαρής 

ΑΔΤ ΑΝ 463885 

 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.                                           Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου 

Γεώργιος Ιωαν. Πεδιώτης                                          Εμμανουήλ Καμπουράκης 

ΑΔΤ ΑΖ 462506                                                           ΑΜ ΟΕΕ 101761Α’ Τάξης 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μετά από διαλογική συζήτηση, εγκρίνει 

παμψηφεί και ομόφωνα  τις Οικονομικές καταστάσεις & το Προσάρτημα μετά της 

Εκθέσεως του Δ.Σ. όπως αυτές έχουν συνταχθεί από το λογιστήριο. 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 61/2021. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

                                           

 

 

Ακριβές απόσπασμα 

                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. 

 

 

                                                                                    Μαρής Ιωάννης 
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