
2021 2020

0,00 38.679,97

0,00 1.489,04

58.108,67 78.371,04

58.108,67 118.540,05

58.108,67 118.540,05

58.108,67 118.540,05

10.000,00 10.000,00

10.000,00 10.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

35.091,62 35.091,62

0,00 0,00

13.017,05 14.217,05

48.108,67 49.308,67

48.108,67 49.308,67

0,00 0,00

0,00 69.231,38

0,00 69.231,38

58.108,67 118.540,05

2021 2020

0,00 0,00

-1.200,00 1.512 ,79

-1.200,00 -1.512,79

0,00 0,00

-1.200,00 -1.512,79

0,00 0,00

-1.200,00 -1.512,79

0,00 0,00

0,00 0,00

HYPERION HOTEL MANAGMENT ANTHEL IKE-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 -
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
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Υποχρεώσεις
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Εμπορικές Υποχρεώσεις

Σύνολο Υποχρεώσεων

Σύνολο Καθαρής Θέσης,Προβλέψεων & Υποχρεώσεων

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Κύκλος Εργασιών

Κόστος Παροχής

Μικτά Κέρδη

Διάφορα Συνήθη Έσοδα

Σύνολο

Διάφορα Συνήθη Έξοδα

Κέρδη Χρήσης

Πίνακας Διαμονής Κερδών

Κέρδη προς Διανομή

Φόρος Εισοδήματος
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ   HYPERION HOTEL   

MANAGMENT ANTHEL IKE  .  

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 150 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018, υποβάλλουμε συνημμένως

στη  Γενική  Συνέλευσή  σας  τις  οικονομικές  καταστάσεις  της  εταιρείας  για  την  χρήση

01/01/2021 – 31/12/2021 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις

εγκρίνετε.

1. Το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης και βασικές αξίες:

Η εταιρεία ‘HYPERION HOTEL MANAGMENT ANTHEL IKE (στο εξής <<Η Οντότητα>>)

ιδρύθηκε το έδρα το Δήμο Χερσονήσου με ΑΦΜ 800800816, Δ.Ο.Υ Ηρακλείου ,μες αριθμό

ΑΡ.ΓΕΜΗ 141326327000.

Στις  31/12/2021 με απόφαση της Γ.Σ.  των μετόχων της εταιρείας έγινε  εναρμόνιση του

καταστατικού της με ονομαστικοποίηση των μετοχών και εγκρίθηκε από την υπηρεσία του

Γ.Ε.Μ.Η με την υπ’ αριθμ. 1923774 -25/02/2021.

2. Δομή Εταιρικής Διακυβέρνησης:

Η εταιρεία διοικείται από τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου εκλέγονται

από  τη  Γενική  Συνέλευση  των  Μετόχων  της  εταιρείας  για  πενταετή  θητεία,  που

παρατείνεται  αυτόματα  μέχρι  την  πρώτη  τακτική   Γενική  Συνέλευση  που  θα  συνέλθει

αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και συνέρχεται

υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Τακτική

Γενική Συνέλευση) και έκτακτα όποτε απαιτηθεί. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εκτός

από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων αποφασίζει και για θέματα όπως:

τροποποίηση καταστατικού, εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, εκλογή ελεγκτών, εγκρίσεις

διαχείρισης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  σύναψη  ομολογιακών  δανείων,  εγκρίνει  τη

διάθεση κερδών καθώς και λοιπά θέματα που δύναται να προκύψουν κατά τη λειτουργία

της επιχείρησης. 

3. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας: 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

 2021 2020

Κατάσταση     Αποτελεσμάτων    

Κύκλος Εργασιών 0,00 0,00



Κόστος Παροχής -1.200,00 1.512 ,79

Μικτά Κέρδη -1.200,00 -1.512,79

Διάφορα Συνήθη Έσοδα 0,00 0,00

Σύνολο -1.200,00 -1.512,79

Διάφορα Συνήθη Έξοδα 0,00 0,00

Κέρδη Χρήσης -1.200,00 -1.512,79

   

Πίνακας Διαμονής Κερδών   

Κέρδη προς Διανομή 0,00 0,00

Φόρος Εισοδήματος 0,00 0,00

4. Μείωση του κύκλου εργασιών

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για τη χρήση 2021, ανήλθε σε € 0 έναντι € 50.649,11 το 

2019. Αποτέλεσμα της σειρίκνωσης της τουριστικής περιόδου και της πληρώτητας  

αποτέλεσμα του της  πανδημίας του covid-19

5. Αναμόρφωση Κονδυλίων Ισολογισμού

Έγινε αναμόρφωση των κονδυλίων του Ισολογισμού Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. συγκεκριμένα :

α) Τα χρεωστικά υπόλοιπα των λογαριασμών ‘Προμηθευτών’  (50) και των  ’Διαφόρων 

Πιστωτών’ (53) μεταφέρθηκαν στο Ενεργητικό

β) Ο Λογαριασμός ‘ Διάφοροι Χρεώστες’ (33)  διασπάστηκε σε ‘Αξιόγραφα προς Είσπραξη’ 

και ‘Λοιπές Απαιτήσεις’ 

γ) Ο Λογαριασμός ‘  Διάφοροι Πιστωτές’ (53) σε ‘Αξιόγραφα προς πληρωμή’ και ‘Λοιπές 

Υποχρεώσεις’

H χρήση έχει κλείσει με ζημία -1.512,79



Επιπροσθέτως επισημαίνουμε ότι τα επί μέρους περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι προς

τρίτους  υποχρεώσεις  της  εταιρείας,  απεικονίζονται  με  ακρίβεια  και  σαφήνεια  στον

καταρτισθέντα ισολογισμό της 31.12.2021.

6. Οικονομική θέση της εταιρείας:

Η εταιρεία είνια στην πραξη ανεργή.

7. Κίνδυνοι:

Κίνδυνος Ρευστότητας.

Δεν  υπάρχει,  δεδομένου  ότι  η  εταιρεία  καλύπτει  τις  δανειακές  της  υποχρεώσεις  και

προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεων της.

Πιστωτικός Κίνδυνος.

Η εταιρεία συνεργάζεται με μεγάλους tour operators διασφαλίζοντας σημαντική διασπορά

του πελατολογίου της,  φροντίζει  για την εισπραξιμότητα των απαιτήσεων μέσω ειδικού

τμήματος εντός της επιχείρησης, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της

είσπραξης αυτών. 

Κίνδυνος Ταμειακών Ροών.

Η εταιρεία διαθέτει επαρκή ταμειακή ρευστότητα κυρίως λόγω των ενισχυμένων κερδών,

οπότε ο κίνδυνος των ταμιακών ροών στην ουσία δεν υφίσταται.

Κίνδυνος από Μεταβολές Τιμών Αγορών.

Η  εταιρεία,  ως  μέλος  ενός  ομίλου  με  έντονη  παρουσία  στο  ξενοδοχειακό  κλάδο  της

ευρύτερης  περιοχής,  μέσω  οικονομιών  κλίμακας,   προβαίνει  σε  έρευνες  αγοράς,  λήψη

ανταγωνιστικών προσφορών και κατόπιν αξιολόγησης επιτυγχάνει τις κατάλληλες αγορές

αναλωσίμων, πρώτων υλών, παγίων κ.τ.λ. στις καλύτερες το δυνατόν τιμές. 

Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί λογιστική αντιστάθμισης κινδύνων.

8. Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων:

Δεν υπάρχουν.

9. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα:

Η εταιρεία δεν συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο άλλης εταιρείας.



10. Διαθέσιμο συνάλλαγμα:

Δεν υπάρχει.

11. Ακίνητα & Υποκαταστήματα της εταιρείας:

Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα κατά της 31/12/2021

12. Σημαντικές ζημιές της εταιρείας:

Δεν υπάρχουν ζημιές της κλειόμενης ή προηγούμενων χρήσεων ενώ προβλέπονται ζημιές

για την τρέχουσα χρήση.

13. Εργασιακά Θέματα.

Η  εταιρεία  έχει  καθιερώσει  κατάλληλες  αρχές  και  διαδικασίες,  ώστε  να  εξασφαλίζει

επαρκές  και  σωστά  εκπαιδευμένο  προσωπικό  που  να  ταυτίζεται  με  τις  ανάγκες  της

κατηγορίας  του ξενοδοχείου.  Η διαρκής εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού αποτελεί

προτεραιότητα για την εταιρεία,  ενώ τηρούνται απαρέγκλιτα οι  διατάξεις  της εργατικής

νομοθεσίας και οι αρχές ίσων ευκαιριών με σεβασμό στα δικαιώματα των εργαζομένων, τη

συνδικαλιστική ελευθερία και τη διαφορετικότητα. 

Η  εταιρεία  φροντίζει  για  την  υγιεινή  και  ασφάλεια  των  εργαζομένων  της  μέσω  της

κατάλληλης  εκπαίδευσης  και  της  παροχής  ειδικού  πιστοποιημένου  επαγγελματικού

εξοπλισμού.

14. Περιβαλλοντικά θέματα.

Η διοίκηση και το προσωπικό της μονάδας, αναγνωρίζουν τη σημασία της προστασίας του

περιβάλλοντος  για  την ανάπτυξη του τουρισμού και  για  το λόγο αυτό πραγματοποιούν

δράσεις (ενδεικτικά αναφέρονται) για: εξοικονόμηση ενέργειας (ειδικοί λαμπτήρες, αντλίες

θερμότητας), προστασίας της παραλίας (για την οποία επιβραβεύεται κάθε χρόνο με Μπλε

Σημαία), μείωση της κατανάλωσης νερού, ανακύκλωση μπαταριών, συλλέγοντας μαγειρικό

λάδι,  χρησιμοποιώντας οικολογικά είδη καθαρισμού (πιστοποιητικά ECOLABEL). 

15. Άλλα σημαντικά γεγονότα:

Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσης μέχρι την ημέρα σύνταξης της παρούσας έκθεσης ο

τουριστικός κλάδος της χώρας μας και συγκεκριμένα ο ξενοδοχειακός κλάδος βιώνει τη

μέγιστη στην ιστορία του κρίση λόγω της Πανδημίας του COVID-19. Τόσο οι συνέπειες όσο

και οι προβλέψεις για τη πορεία μας είναι άγνωστες και δυσοίωνες.

Ο Τζίρος της εταιρείας για τη χρήση του έτους 2021 προβλέπεται να έχει μείωση πάνω από

60% σε σχέση με το έτος 2019 με φυσική συνέπεια η τρέχουσα χρήση να είναι ζημιογόνος.  



Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι με τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων και το 

Προσάρτημα που σας υποβάλλουμε και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4308/2014 και του Ν.4548/2018, παρέχονται πλήρη και ακριβή στοιχεία για τα 

πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2018, ώστε να σχηματίσετε σαφή αντίληψη για την όλη 

οικονομική και περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας προκειμένου να κρίνετε την πορεία 

των εργασιών της, την από μέρους μας ασκηθείσα διαχείριση και τα προκύψαντα από αυτή

οικονομικά αποτελέσματα.
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