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Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 

 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Σας υποβάλλουμε για έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις της Marketing Greece 
Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης και Προώθησης του Τουρισμού, σύμφωνα με τα 
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 
2020. 

 

1. Ανάλυση Οικονομικών Στοιχείων 

 

Το σύνολο των Κυκλοφορούντων Στοιχείων Ενεργητικού ανήλθαν σε 984.176,27€ 
για την χρήση 2020, έναντι 1.154.587,50€ για την χρήση 2019, παρουσιάζοντας 
μείωση 14,76%. 
Το σύνολο του Ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 1.361.705,26€ για τη χρήση 2020, 
έναντι 1.598.490,83€ για την χρήση 2019, παρουσιάζοντας μείωση 14,81%. 
Η Καθαρή Θέση διαμορφώθηκε σε 986.074,13€ για τη χρήση 2020, έναντι 
1.264.364,97€ για την χρήση 2019, παρουσιάζοντας μείωση 22,01%. 
Το Σύνολο των Υποχρεώσεων διαμορφώθηκε σε 351.252,44€ για τη χρήση 2020, 
έναντι 322.777,96€ για τη χρήση 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 8,82%. 
Ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε 823.489,51€ για τη χρήση 2020, έναντι 
1.967.257,13€ για την χρήση 2019, παρουσιάζοντας μείωση 58,14%. 
Τα Αποτελέσματα προ φόρων, διαμορφώθηκαν σε ζημία (278.290,85)€ για τη 
χρήση 2020, έναντι πλεονάσματος 259.520,82€ για την χρήση 2019,  
παρουσιάζοντας μείωση 207,23%. 

 Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε (367,57)€ για τη χρήση 2020, έναντι 
(481,68)€ για την χρήση 2019, παρουσιάζοντας μείωση 23,69%. 
Τα Καθαρά Αποτελέσματα πρό Φόρων Χρήσης ανήλθαν σε έλλειμα (278.290,85)€ 
για τη χρήση 2020, έναντι πλεονάσματος 259.520,82€ για την χρήση 2019, 
παρουσιάζοντας μείωση 207,23%. 
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2. Αριθμοδείκτες εταιρείας 

 

Οι αριθμοδείκτες οι οποίοι εκφράζουν την Οικονομική θέση της Εταιρείας είχαν την 
ακόλουθη εξέλιξη: 

 
31/12/2020 31/12/2019 

Α. Οικονομικής Διαρθρώσεως  
  Κυκλοφορούν ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικού 72,28% 72,23% 

Ίδια κεφάλαια / Σύνολο υποχρεώσεων 280,73% 391,71% 
Ίδια κεφάλαια / Πάγιο ενεργητικό 261,19% 284,83% 
Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 325,61% 357,70% 
Κεφάλαιο κινήσεως / Κυκλοφορούν ενεργητικό 69,29% 72,04% 

   Β. Αποδόσεως και Αποδοτικότητας 
  Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως / 

Πωλήσεις -33,79% 13,00% 
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως / Ίδια κεφάλαια -28,22% 20,53% 
Μικτά αποτελέσματα / Πωλήσεις 27,44% 53,67% 
Μικτά αποτελέσματα / Κόστος πωλήσεων -37,82% -115,84% 
Πωλήσεις / Ίδια κεφάλαια 83,51% 155,59% 

 

 

3. Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης 2020 

 

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης 2020.  

 

 

4. Παρουσίαση της εταιρείας & προοπτικές για το 2021 

 

Ο ρόλος της εταιρείας αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω το 2021. Ο Τουρισμός 
καλείται, μετά την κατάρρευση λόγω των επιπτώσεων της εξάπλωσης του COVID 19  
και των μεταλλάξεων του, να αναγεννηθεί, διορθώνοντας τα συστημικά του 
προβλήματα και επιβεβαιώνοντας τη δύναμη του ελληνικού Brand. Σε αυτήν τη 
δύσκολη πορεία για τον ελληνικό τουρισμό, η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η 
εταιρεία θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
της πανδημίας στα έσοδα της εταιρείας από ιδιώτες, θα συνεχίσει και θα 
εμπλουτιστεί ο μετασχηματισμός της ιδιωτικής χρηματοδότησης ως προς το μέγεθος 
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των συμβάσεων, ώστε να προκύψουν περισσότερες συμβάσεις μικρότερων ποσών. 
Ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός, συνεχίζει να αποτελεί και το 2021 η αναγνώριση από 
την Ελληνική Κυβέρνηση του θεσμικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της 
εταιρείας, γεγονός που οδηγεί σε έργα με το Ελληνικό Δημόσιο. Τα έργα αυτά  δεν 
αναμένεται να είναι κερδοφόρα για την εταιρεία, διότι ο σκοπός της ανάληψής τους 
δεν ήταν αυτός.  Τα έργα αυτά αναμένεται να ενισχύουν τις προοπτικές εξέλιξης του 
στρατηγικού και καταστατικού στόχου της εταιρείας, που είναι η ενίσχυση του 
ελληνικού Τουρισμού. 

 

5. Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 1.775.375,00€ διαιρούμενο σε 
253.625 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 7 εκάστη. 
 

6. Μερίσματα  

Δεν προτείνεται διανομή κερδών. 

 

7. Κυριότεροι κίνδυνοι 

 

α. Κίνδυνος συναλλάγματος. 

Η εταιρεία δεν υπόκειται σε αυτόν τον κίνδυνο καθώς όλες οι συναλλαγές της είναι 
σε ευρώ. 

β. Κίνδυνος επιτοκίου 

Η εταιρεία δεν χρηματοδοτεί μέρος των αναγκών της σε κεφάλαια κίνησης μέσω 
τραπεζικού μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου δανεισμού, με αποτέλεσμα να 
μην επιβαρύνει τα αποτελέσματά της με χρεωστικούς τόκους.  

γ. Κίνδυνος επισφαλειών 

Η εταιρεία δεν διατρέχει κίνδυνο επισφαλειών.   

δ. Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η εταιρεία να μη δύναται να 
εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η 
προσέγγιση που υιοθετεί η εταιρεία για τη διαχείριση της ρευστότητας είναι να 
διασφαλίζει, μέσω διακράτησης των απολύτως αναγκαίων ταμειακών διαθεσίμων, 
ότι πάντα θα έχει αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της όταν 
αυτές λήγουν, κάτω από συνήθεις αλλά και δύσκολες συνθήκες, χωρίς να υφίσταται 
μη αποδεκτές ζημίες ή να διακινδυνεύει η φήμη της εταιρείας. 

 

8. Λοιπές πληροφορίες 
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Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές ούτε έχει κάνει χρήση χρηματοοικονομικών 
μέσων. Επίσης η εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα. 

Από την δραστηριότητα της εταιρείας δεν υπάρχουν απόβλητα καυσαέρια κλπ που 
να επιβαρύνουν να επηρεάζουν ή να προκαλούν αλλοίωση στο φυσικό περιβάλλον. 
Η διαχείριση των απορριμμάτων της εταιρείας γίνεται μέσω των σχετικών υπηρεσιών 
των δήμων που δραστηριοποιείται η εταιρεία. 

Οι όροι απασχόλησης του προσωπικού, αμοιβές, ασφαλιστικές εισφορές, άδειες 
αποζημιώσεις κλπ είναι σύμφωνες με την ισχύουσα εργατική και ασφαλιστική 
νομοθεσία και δεν υπάρχει ειδική επιχειρησιακή ή άλλη σύμβαση. 

Η εταιρεία δεν διατηρεί τμήμα έρευνας και ανάπτυξης. 

 

9. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από την λήξη της χρήσης μέχρι την 

ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης 

 

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο 
γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την 
πορεία της εταιρίας. 

 

Ο Προέδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Η Διευθύνουσα Σύμβουλος  

Ιωάννης Α. Ρέτσος  Ιωάννα Γ. Δρέττα 

   

   
H Οικονομική Διευθύντρια 

  
Νίκη Δ. Κωστίκα 

  
Αριθμός Αδείας: Ά Τάξη 97802 

  

  
03/08/2021, Αθήνα  

 

 


