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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΕ»  
και το διακριτικό τίτλο «Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε» 

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. : 50680444000 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021) 
 
 

Κύριοι Μέτοχοι , 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 43α  παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο  35 του Π.Δ. 409/86, υποβάλουμε συνημμένα στη Γενική Συνέλευσή σας τις οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 (30η εταιρική χρήση) με τις 
παρατηρήσεις σ’ αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε. 
 
1. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας : 
 
Ο κύκλος εργασιών της κλεισμένης χρήσης ανήλθε σε € 79.472,95 και οι ζημίες  χρήσης ανήλθαν 
σε € 130.360,15.Οι ζημίες της χρήσης προ αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών (E. B. I.Τ. D. A) 
ανέρχονται σε € 90.744,68.Τα ετήσια λειτουργικά έξοδα ανήλθαν € 196.584,49.Οι ζημίες της 
χρήσης 2021 προ τόκων και φόρων ανήλθαν στο ποσό των € 105.580,09 . 
 
Η χρήση επιβαρύνεται με φόρο εισοδήματος (μόνο με το τέλος επιτηδεύματος) € 1.400,00. 
 
2. Οικονομική θέση της Εταιρίας : 
 
Η πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρίας είναι θετική και ανταποκρίνεται στην 

εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλεισμένης χρήσεως. 

Το σύνολο της καθαρής θέσης κατά την 31/12/2021 ανέρχεται σε ποσό ευρώ 379.865,05. 

 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρίας για την κλεισμένη χρήση έχουν ως εξής: 

 

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 

 31/12/2021     

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.366.541,13 0,90 % 

Σύνολο ενεργητικού 1.518.403,86   

    
Πάγιο ενεργητικό 151.862,73 0,10 % 

Σύνολο ενεργητικού 1.518.403,86   
  

     

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και 
πάγιο ενεργητικό. 

  
     

Ίδια κεφάλαια 605.441,00 0,53 % 

Σύνολο υποχρεώσεων 1.138.538,81   
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Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρίας.  
Σύνολο υποχρεώσεων 1.138.538,81 0,75 % 

Σύνολο παθητικού 1.518.403,86   

    
Ίδια κεφάλαια 605.441,00 0,53 % 

Σύνολο παθητικού 1.518.403,86   
 
Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της Εταιρίας  
Ίδια κεφάλαια 605.441,00 3,99 % 

Πάγιο ενεργητικό 151.862,73   
     

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της Εταιρίας από τα 
Ίδια Κεφάλαια.  
Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.366.541,13 1,20 % 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.138.538,81   
    

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρίας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

 

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 

 31/12/2021     

 
Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως -130.360,15 -1,43 % 

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 91.004,40   
 
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της Εταιρίας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και 
ανόργανων αποτελεσμάτων.  

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων -128.960,15 -1,42 % 

Σύνολο εσόδων 91.004,40   
 
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της Εταιρίας σε σύγκριση με τα συνολικά της 
έσοδα.  
 

Μικτά αποτελέσματα -89.071,04        -0,98   %   

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 91.004,40   
 
 
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της 
Εταιρίας. 
  

Κεφάλαιο κίνησης 605.441,00      0,44 % 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.366.541,13 
      

Αριθμοδείκτες διαχειριστικής  πολιτικής  
 

Απαιτήσεις από πελάτες Χ 360 ημέρες 0 Χ 360 ημέρες 0 ημέρες 

Πωλήσεις αποθεμάτων 0   
 

*Στις απαιτήσεις  από πελάτες περιλαμβάνονται  και τα  αξιόγραφα εισπρακτέα  

      

Αποθέματα Χ 360 ημέρες 0 Χ 360 ημέρες 0 ημέρες 
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Κόστος πωληθέντων 0   
 
 
3. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας, κίνδυνοι : 
 
Από τη συσχέτιση των οικονομικών μεγεθών της Εταιρίας μας, προκύπτει ότι η πορεία της είναι 
ικανοποιητικά ανοδική, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες της εντός της 
χώρας. 
 
Η Διοίκησή της καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αναπτυχθεί η Εταιρία, 
αισιοδοξώντας ότι θα επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. 
 
Λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης της Ελληνικής οικονομίας, η ανάληψη και η 
διαχείριση των εργασιών της Εταιρίας γίνεται με μεγάλη προσοχή και επιμέλεια προκειμένου όσο 
το δυνατόν να αποφευχθούν – περιοριστούν οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι, μέσα από 
συγκεκριμένες τακτικές που ακολουθεί η Διοίκησή της. Οι συναλλαγές της Εταιρίας καλύπτονται 
από την τρέχουσα ρευστότητα, ενώ προσπαθεί να διεκπεραιώνει με συνέπεια τις οικονομικές της 
συναλλαγές. 
 
Πιο συγκεκριμένα, ο οικονομικός απολογισμός των δύο χρήσεων που πέρασαν και ο 
προϋπολογισμός της Εταιρίας για τα επόμενα έτη προβλέπεται να διαμορφωθεί ως εξής : 
   

Σύντομος  Οικονομικός 
προϋπολογισμός    

  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Κύκλος 
Εργασιών- 
Τζίρος    

  

Μικτό 
κέρδος     

  

Κέρδη προ 
Φόρων - 
EBIT    

  

 
Από τα παραπάνω προκύπτει ξεκάθαρα η πρόθεση της Εταιρίας για ανάπτυξη σε μεγαλύτερα 
οικονομικά μεγέθη, τα οποία στηρίζονται στο άνοιγμα νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων σε 
εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό πλαίσιο.  
 
Κλείνοντας τη σύντομη αναφορά,  η Διοίκηση της Εταιρίας θα ήθελε να επισημάνει ότι 
πρωταρχικός στόχος και σκοπός της Εταιρίας είναι περισσότερο η ασφαλής ανάπτυξή της και η 
επίτευξη των στόχων, βάσει του καταστατικού ίδρυσης της , και λιγότερο η υψηλή κερδοφορία 
της. Κι αυτό διότι θέλει να πετύχει και να εξασφαλίσει τη μακροχρόνια σταθερή βιωσιμότητά της. 
4. Περιβαλλοντικά Ζητήματα 
Η Εταιρία στο πλαίσιο λειτουργίας της έχει δημιουργήσει κατάλληλους χώρους για την 
αποθήκευση και διάθεση όλων των ανακυκλώσιμων υλικών τηρώντας στο μέγιστο δυνατόν τη 
σχετική με την ανακύκλωση νομοθεσία. 

 
 

5. Εργασιακά ζητήματα 
Η Εταιρία  έχει προσωπικό τρία (3) άτομα με σχέση εξαρτημένης μισθωτής εργασίας, ένα σε 
καθεστώς ημι-απασχόλησης και δύο σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. ’Όλοι οι άλλοι 
απασχολούμενοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες με συμβάσεις μίσθωσης έργου. 
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6. Δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης: 
 
Δεν υπάρχουν. 
 
7. Διαθέσιμο συνάλλαγμα: 
  
Δεν υπάρχει.. 
 
8. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα: 
 
Δεν υπάρχουν.  
 
9. Ακίνητα της Εταιρίας: 
 
Η Εταιρία δεν έχει ακίνητη περιουσία. 
 
10.Υποκαταστήματα της Εταιρίας: 
 
Η Εταιρία διαθέτει ένα (1) υποκατάστημα στην πόλη του Βόλου επί της οδού Λαρίσης 191. 
 
11.Σημαντικές ζημιές της Εταιρίας: 
 
Για την παρούσα χρήση η Εταιρία παρουσίασε ζημίες ύψους 130.360,15 ευρώ. Οι ζημίες των 
προηγούμενων ετών ανέρχονται στο ποσό των 95.215,80 ευρώ. 
 
12.Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της 

Έκθεσης : 
 
Από τη λήξη της κλεισμένης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως, δεν 
συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν στην παρούσα έκθεση και 
η όλη πορεία των εργασιών της Εταιρίας βαίνει ομαλά σύμφωνα με τους στόχους της διοίκησης. 
 
Με την πεποίθηση ότι η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση 
υπήρξε συνετή και επιμελής έχω την τιμή να θέσω υπό την κρίση της Τακτικής Γενικής 
Συνελεύσεως τον Ισολογισμό της χρήσεως που έληξε την 31-12-2021 μαζί με το κατά νόμο 
προσάρτημα και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, με την πεποίθηση ότι θα εγκριθούν όπως 
έχουν. 
 
Κύριοι Μέτοχοι,  

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα 
Αποτελέσματα της Χρήσεως 2021.  
 

Βόλος , Ιούνιος 2022 

  
Ο Πρόεδρος              Ο Αντιπρόεδρος             Ο Δ/νων Σύμβουλος             Ο Λογιστής-Φοροτεχνικός 

Παναγιώτης                     Μιχαήλ                              Δημήτριος                                    Δημήτριος 

Κουτσάφτης                    Μιτζικός                             Γελασάκης                                   Παραλίκης 


