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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση
των μετόχων της εταιρείας για τα πεπραγμένα της Εταιρικής Χρήσης
01/01/2021-31/12/2021.

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
παρουσιάζει την Έκθεση του για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της από την 1η Ιανουαρίου έως την
31η Δεκεμβρίου 2021. Η Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 150
του Ν.4548/2018 όπως ισχύει. Η Εταιρεία καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις, και σημειώσεις επί
των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Στην παρούσα, περιγράφονται πληροφορίες της Εταιρείας Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή
Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, που στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα
αποτελέσματα, τη συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν κατά την τρέχουσα χρήση, τα
σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της
τρέχουσας χρήσεως, καθώς επίσης γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και
αβεβαιοτήτων που η Εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει και αναφορά σε θέματα εταιρικής και
κοινωνικής ευθύνης.
Επιχειρηματικό μοντέλο (στόχοι, βασικές αξίες, κύριες στρατηγικές, αρχές διοίκησης και
διαχείριση)
Η Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ από την ίδρυση της δραστηριοποιείται στην
επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των επιχειρήσεων αυτών καθώς και των
ενώσεών τους, καθώς και στην προώθηση της επιχειρηματικής και οικονομικής ανάπτυξης της
περιοχής μέσω της υποστήριξης των Επιχειρήσεων και των Συλλογικών Φορέων τους στην
περιοχή της Αργολίδας και τις όμορες περιοχές.
Κύριος σκοπός της Αναπτυξιακής Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ είναι η εξασφάλιση της
μακροπρόθεσμης ανάπτυξης μέσω της υποστήριξης των μετόχων της και της παροχής εξειδικευμένων
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υπηρεσιών προς αυτούς [πηγές χρηματοδότησης: Περιφέρεια Πελοποννήσου –

Περιφερειακή

Ενότητα Αργολίδας, Δήμοι της Αργολίδας, Επιχειρήσεις ΟΤΑ Αργολίδας]. Για την επίτευξη του
σκοπού αυτού η Εταιρεία προσπαθεί να εξασφαλίσει μια ισορροπημένη και σταθερή ανάπτυξη
των ανθρωπίνων και τεχνολογικών πόρων.
Κύριος στόχος της Αναπτυξιακής Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ είναι η υποστήριξη και υλοποίηση
αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του δημοσίου, κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα για την οικονομική,
κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων της
Αργολίδας, με βάση τις τοπικές δυνάμεις και με πόρους δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς, καθώς
και με πόρους και μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου.
Σημαντικά γεγονότα της Χρήσης 2021
ΝΕΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 100 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3852/2010
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ)
Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο: Εκπόνηση μελετών ανάπλασης Ναυπλίου Ανάπλαση πάρκου
ΟΣΕ και οδών Πολυζωϊδου, Φλέσσα, 25ης Μαρτίου, Δερβενακίων.
Συμβαλλόμενα μέρη: Δήμος Ναυπλιέων & Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία
ΟΤΑ.
Ο Δήμος Ναυπλιέων, στοχεύοντας στην αναβάθμιση και ενίσχυση των βασικών υποδομών του
δήμου και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, ανέλαβε την πρωτοβουλία, σε συνεργασία με
την Αναπτυξιακή Νομού Αργολίδας ΑΕ ΟΤΑ, για την σύνταξη των απαραίτητων μελετών για την
ανάπλαση περιοχών του Ναυπλίου και συγκεκριμένα:
Οδός 25ης Μαρτίου
Οδός Δερβενακίων
Οδός Πολυζωίδου
Οδός Φλέσσα
Περιοχή Πάρκου ΟΣΕ
Στόχος της ανάπλασης είναι η ανασχεδίαση ενός σημαντικού αστικού πυρήνα της πόλης που δεν
είναι άλλος από τον χώρο του πάρκου ΟΣΕ, η ορθολογική διαχείριση του ελεύθερου δημόσιου
αστικού χώρου και η βελτίωση της λειτουργικότητας και της αισθητικής του δημόσιου χώρου για
την εξυπηρέτηση των σύγχρονων αναγκών, την διευκόλυνση της προσβασιμότητας, την βελτίωση
της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης και την δημιουργία των
κατάλληλων συνθηκών για την αύξηση της επιχειρηματικότητας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και όλες
τις πρόσφατες αναπλάσεις του κέντρου της πόλης.
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Σύμβασης ανέρχεται σε δεκαπέντε μήνες. Ο συνολικός
προϋπολογισμός της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 111.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του
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ΦΠΑ. Ο Δήμος Ναυπλιέων θα συνεισφέρει το ποσό των 110.000,00 € (εκατόν δέκα χιλιάδων ευρώ)
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η Προγραμματική Σύμβαση υπογράφτηκε στις 08-06-2021.
Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο: Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ».
με συμβαλλόμενα μέρη:
α. Τον Δήμο Ναυπλιέων,
β. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου, και
γ. Την Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ.
Στις 29-09-2014 υπογράφτηκε Προγραμματική Σύμβαση για την εκπόνηση μελετών πλαισίου
έργων ανάπτυξης λιμένος Ναυπλίου, με συμβαλλόμενα μέρη:
α. Τον Δήμο Ναυπλιέων,
β. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου, και
γ. Την Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ.
Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης ήταν η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και η
παροχή υπηρεσιών επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης για την εκπόνηση του Πλαισίου
Έργων Ανάπτυξης Λιμένα Ναυπλίου (Master Plan Λιμένα Ναυπλίου).
Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της Σύμβασης αρχικά ορίστηκε σε 12 μήνες. Η Επιτροπή
Παρακολούθησης της Σύμβασης αποφάσισε την παράταση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της
Σύμβασης για 12 μήνες έως τις 29-09-2016 και ξανά, με νεότερη απόφασή της έως τις 29-09-2018.
Όσον αφορά το οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης, συμφωνήθηκε ότι ο Δήμος Ναυπλιέων θα
καταβάλει στην Αναπτυξιακή το ποσό των 45.000,00 € και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου
θα καταβάλει στην Αναπτυξιακή το ποσό των 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Παράλληλα με την πρόοδο των μελετών, το Λιμενικό Ταμείο προέβη στις απαραίτητες ενέργειες
για την δημιουργία και παρακολούθηση μιας web based

πλατφόρμας για την δημόσια

διαβούλευση του Master Plan. Η λειτουργία της πλατφόρμας και η έναρξη της δημόσιας
διαβούλευσης έγιναν την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου 2015.
Αρχικά οι μελέτες παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν σε αρκετές τεχνικές συναντήσεις με τα
στελέχη και τους αιρετούς του Δήμου και του Λιμενικού Ταμείου. Αλλαγές επίσης απαιτήθηκε να
γίνουν στις μελέτες, ώστε αυτές να συμβαδίζουν με τις οριστικές κυκλοφοριακές μελέτες για την
σύνδεση του Λιμένα με την πόλη του Ναυπλίου.
Η παρουσίαση των σχεδίων και όλης της μελέτης «Πλαίσιο έργων ανάπτυξη του λιμένα
Ναυπλίου» (master plan) πραγματοποιήθηκε δημόσια την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016 στην
αίθουσα του Βουλευτικού στο Ναύπλιο.
Όλες οι μελέτες που περιγράφονται στο άρθρο 2 της Σύμβασης παραδόθηκαν από την
Αναπτυξιακή στο Λιμενικό Ταμείο τον Ιανουάριο του 2016. Οι μελέτες παραδόθηκαν ξανά με
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μικρές τροποποιήσεις που αφορούσαν την προσθήκη θέσεων για τους ερασιτέχνες αλιείς τον
Φεβρουάριο του 2016.
Ακολούθησε η γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων του Λιμενικού Ταμείου και του Δήμου
Ναυπλιέων και η οριστική υποβολή του τελικού κειμένου του Master Plan τον Μάιο του 2016.
Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Master Plan υποβλήθηκε από το Λιμενικό Ταμείο στο
ΥΠΕΝ τον Ιούλιο του 2016, το οποίο το διαβίβασε στην αρμόδια Δ/νση ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης στην Τρίπολη. Ο έλεγχος της Περιβαλλοντικής Μελέτης από τις υπηρεσίες της Δ/νσης
ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Τρίπολη καθυστέρησε πολύ. Η Υπηρεσία ζήτησε πολλά
συμπληρωματικά στοιχεία με έγγραφό της τον Σεπτέμβριο του 2017, τα οποία όμως απαιτούσαν
την εκπόνηση των οριστικών μελετών για τα έργα που περιλαμβάνονται στο Master Plan. Οι
απαιτήσεις αυτές ήταν αδύνατον να καλυφθούν στα πλαίσια εκπόνησης του Master Plan το οποίο
αφορά στρατηγικό και χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής του λιμένα. Με το Master Plan
καθορίζονται τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια της ζώνης του λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις,
οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και όλα τα αναγκαία
στοιχεία για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του λιμένα.
Το Λιμενικό Ταμείο ανακάλεσε την υποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, και
ακολουθώντας τις οδηγίες του Υπουργείου προέβη σε ανάθεση σύνταξης Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Όσον αφορά το οικονομικό αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο άρθρο 5 αυτής μέχρι σήμερα έχει καταβληθεί το 50% των προϋπολογισμένων
ποσών από τον Δήμο Ναυπλιέων και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Συγκεκριμένα, στην
παράγραφο 3 του άρθρου 5 προβλέπονται τα εξής:
3.
Με την παράδοση των μελετών του 3ου Σταδίου που αναφέρονται στο Άρθρο 3 στο
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου, ο Δήμος Ναυπλιέων θα καταβάλει το ποσό των
22.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου
θα καταβάλει το ποσό των 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 προβλέπει την αποπληρωμή των υπόλοιπων ποσών μετά την
έγκριση της μελέτης από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) του
Υπουργείου Ναυτιλίας:
4.
Μετά την έγκριση της Μελέτης Π.Ε.Α.Λ. από την Επιτροπή Σχεδιασμού και
Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου που προβλέπεται στο
4ο Στάδιο στο Άρθρο 3, παρ. 2, ο Δήμος Ναυπλιέων θα καταβάλει το ποσό των 22.500,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου θα καταβάλει
το ποσό των 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Καθώς εκκρεμεί ακόμη η έγκριση της Μελέτης Π.Ε.Α.Λ. (Master Plan) από την Ε.Σ.Α.Λ., αντίστοιχα
εκκρεμεί και η αποπληρωμή των παραπάνω ποσών από τον Δήμο και το Λιμενικό Ταμείο στην
Αναπτυξιακή.
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Παράλληλα, το Λιμενικό Ταμείο εξασφάλισε χρηματοδότηση με την ένταξη στο Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» της Πράξης: «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών για την Ανάπτυξη
Λιμενικών Υποδομών Λιμένων Ναυπλίου και Νέας Κίου», συνολικού προϋπολογισμού 231.880,00
€ με τα υποέργα: 1. Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών για την Ανάπτυξη Λιμενικών Υποδομών
Λιμένα Ναυπλίου, και 2. Εκπόνηση Μελέτης για Προμήθεια και Τοποθέτηση Pillars στο Λιμένα Νέας
Κίου - Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.
Λόγω της παρόδου μιας πενταετίας από την αρχική παράδοση των μελετών του Master Plan, έχει
προκύψει η ανάγκη για την τροποποίηση ορισμένων σημείων του Master Plan.
Για τους παραπάνω λόγους κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση της σχετικής Προγραμματικής
Σύμβασης ως προς τα εξής σημεία:
1. Παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Σύμβασης έως και τις 31 Ιουνίου 2022.
2. Αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού της Σύμβασης με αύξηση του ποσού που θα
διαθέσει στον προϋπολογισμό αυτής το Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου. Το επιπλέον ποσό είναι
εξασφαλισμένο από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ και την ένταξη της Πράξης με τίτλο
«Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών για την Ανάπτυξη Λιμενικών Υποδομών
Λιμένων Ναυπλίου και Νέας Κίου»
3. Ανάληψη της υποχρέωσης από την Αναπτυξιακή Αργολίδας να παραδώσει την
τροποποίηση και επικαιροποίηση του Μaster Plan σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που θα
δοθούν γραπτώς από το Λιμενικό Ταμείο στην ομάδα μελέτης εντός ενός εξαμήνου από
την τροποποίηση της Σύμβασης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του αντικειμένου της παρούσας προγραμματικής σύμβασης για την
εκπόνηση των μελετών για την εκπόνηση του Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα Ναυπλίου ανέρχεται
στο ποσό των 86.200,00 € εκ των οποίων έχουν εξοφληθεί 24500,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ,
το δε υπόλοιπο αναλύεται ως ακολούθως:
- ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ υπόλοιπο 22.500,00 μαζί με το ΦΠΑ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 39.200,00 με το ΦΠΑ (2.000,00+37.200,00).
Οι πόροι για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης προέρχονται:
-- Από τον Δήμο Ναυπλιέων, ο οποίος θα συνεισφέρει συνολικά το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων
ευρώ (45.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
Από το συνολικό αυτό ποσό, ο Δήμος έχει ήδη καταβάλει το 50%, δηλαδή ποσό 22.500 ευρώ στην
Αναπτυξιακή το έτος 2016 με την παράδοση των μελετών του ΠΕΑΛ, συνεπώς υποχρεούται να
καταβάλει το υπόλοιπο ποσό των 22.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την έγκριση του
ΠΕΑΛ από την ΕΣΑΛ. Το σχετικό κονδύλιο ύψους 22.500,00 ευρώ θα εξασφαλιστεί από τον Δήμο
Ναυπλιέων και θα εγγραφεί στον Προϋπολογισμό έτους 2021 του Δήμου .
-- Από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου το οποίο θα συνεισφέρει συνολικά το ποσό των ΤΡΙΑΝΤΑ
ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (39.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
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Η Προγραμματική Σύμβαση υπογράφτηκε στις 22-07-2020.
Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας - Οικονομικά Στοιχεία της Εταιρείας της τρέχουσας και
προηγούμενης χρήσης
Στην τρέχουσα χρήση 2021 της Εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα € 262.641,92
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 62,2% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2020.
Το μικτό αποτέλεσμα ανήλθε στα € 39.403,02 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 28,8 % σε σχέση με την
προηγούμενη χρήση.
Τα κέρδη στην παρούσα χρήση σε € 10.642,94 ενώ την προηγούμενη χρήση ήταν € 1.084,23,
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 880,9 % σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Το χρηματοοικονομικό κόστος ανήλθε σε € 251,20, αυξημένο κατά 27,4%.
Η Εταιρεία συντάσσει οικονομικές καταστάσεις βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
σύμφωνα με τον Ν. 4308 - ΦΕΚ Α 251/24.11.2014.
Αποτελέσματα Χρήσεως : Καθαρά κέρδη € 10.642,94 μετά τους φόρους
Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης
Διατήρηση καθαρής θέσης. Δεν κατέχονται από την Εταιρεία ίδιες μετοχές στην λήξη της
τρέχουσας περιόδου.
Ακίνητα της Εταιρείας
Η Εταιρεία δεν διαθέτει ακίνητα.
Υποκαταστήματα Εταιρείας
Η Εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα.
Χρηματοοικονομικοί δείκτες και μη, επιδόσεων της τρέχουσας και προηγούμενης
χρήσης
Οι αριθμοδείκτες οι οποίοι εκφράζουν την Οικονομική θέση της Εταιρείας είχαν
την ακόλουθη εξέλιξη:
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Δείκτης εταιρείας

Βάση υπολογισμού

31/12/21

31/12/20

Δείκτες βραχυπρόθεσμης ρευστότητας
Κυκλοφοριακή
Ρευστότητα
(Current Ratio)

Κυκλοφορούν
ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες

698.374,30

1,05

662.436,95

522.697,02

1,03

508.381,04

Υποχρεώσεις
Δείκτης βιωσιμότητας

Δανεισμός προς
ίδια κεφάλαια

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0,00

Ίδια κεφάλαια

27.062,10

Πωλήσεις
Ίδια κεφάλαια
+
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

262.641,92

0,00

0,00

0,00

27.062,10

Δείκτες αποδοτικότητας
Ταχύτητα κυκλοφορίας
απασχολούμενων
κεφαλαίων

Return on
shareholder’s
funds

27.062,10

Αποτέλεσμα
προ φόρων

10.642,94

(ROE)

Ίδια κεφάλαια

27.062,10

Μικτό Περιθώριο

Μικτό αποτέλεσμα

39.403,02

Πωλήσεις

262.641,92

Περιθώριο κέρδους

9,71

Αποτέλεσμα
χρήσης

10.642,94

Πωλήσεις

262.641,92

161.908,88

5,98

27.062,10

0,39

1.084,23

0,04

27.062,10

0,15

30.589,36

0,19

161.908,88

0,04

1.084,23

0,01

161.908,88

Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ – Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου - Χρήση 2021 - Σελ. 7 από 11

Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων
Δείκτης επίτευξης στόχων
Η Διοίκηση της Εταιρείας θέτει τους στόχους στον διευθυντή και προσπαθεί να επιτύχει το
επιθυμητό αποτέλεσμα. Υπάρχει συνεχής και άμεση συνεργασία της διοίκησης με τον
διευθυντή και τους συνεργάτες της Εταιρείας. Οι στόχοι οι οποίοι θέτονται από τη
διοίκηση βρίσκονται πάντα στα πλαίσια του εφικτού, και επαναξιολογούνται τακτικά.
Τα αποτελέσματα των στόχων εξετάζονται από τη διοίκηση της Εταιρείας με προσοχή και
αξιολογούνται με στόχο να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατό καλύτερη λήψη
αποφάσεων.
Δραστηριότητες της Εταιρείας στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης
Η εταιρεία δεν έχει δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης.

Λειτουργίες που επιτελούνται και κίνδυνοι που αναλαμβάνονται από την Εταιρεία
Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς και μη κινδύνους.
Στόχος του προγράμματος διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας είναι ο περιορισμός της ενδεχόμενης
αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της, που είναι δυνατόν να προκύψει
από την αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις
μεταβολές του κόστους και των πωλήσεων. Η πολιτική που εφαρμόζει η Εταιρεία στην διαχείριση
των κινδύνων ώστε να τους ελέγχει εξηγείται κατωτέρω :
• Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της Εταιρείας –
Σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για
την μείωση των κινδύνων – Εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί
από τη διοίκηση, της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων.
Η Εταιρεία δεν πραγματοποιεί συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά παράγωγα και δεν εφαρμόζει
λογιστική αντιστάθμισης των χρηματοοικονομικών μέσων.

Πιστωτικός κίνδυνος
Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ – Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου - Χρήση 2021 - Σελ. 8 από 11

Η εταιρεία εφαρμόζει πολιτικές διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου με στόχο την ελαχιστοποίηση
του.

Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος δεν υφίσταται για την εταιρεία. Το πλήθος των συναλλαγών της είναι σε
ευρώ.

Κίνδυνος ρευστότητας - ταμειακών ροών - κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων
Η εταιρεία καταβάλει συνεχείς προσπάθειες για την αύξηση της ρευστότητας στα πλαίσια του
ανταγωνισμού. Υπάρχει συστηματική παρακολούθηση και έλεγχος των ταμειακών ροών.
Κίνδυνος μεταβολών των επιτοκίων
Δεν υπάρχει δανεισμός για την εταιρεία στην τρέχουσα και σε προηγούμενες χρήσεις.

Περιβαλλοντικά θέματα
Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εκτελεί τις εργασίες της με γνώμονα το σεβασμό στο
περιβάλλον και την εξοικονόμηση ενέργειας. Άλλωστε οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τις
δραστηριότητες της Εταιρείας είναι μηδαμινές.

Ενέργειες της Εταιρείας για την εφαρμογή του Κανονισμού 679/2016 σχετικά με την προστασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Η Εταιρεία πριν την ημερομηνία εφαρμογής του Κανονισμού 679/2016 έλαβε ορισμένες αποφάσεις για
την προσαρμογή των εταιρικών διαδικασιών στις απαιτήσεις αυτού. Εγκρίθηκε Πολιτική Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας, ορίστηκε υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων που επεξεργάζεται η Εταιρεία και αναρτήθηκε το Παράρτημα Ι της

Πολιτικής

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων)
ιστοσελίδα της Εταιρείας για πληροφόρηση κάθε ενδιαφερόμενου.
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στην

Ανθρώπινο δυναμικό (εργασιακά ζητήματα)
Στην Εταιρεία απασχολήθηκαν στην τρέχουσα χρήση κατά μέσο όρο 2 άτομα. Με την ακεραιότητα, την
υπευθυνότητα και την εργατικότητα τους συνέβαλαν τα μέγιστα στα θετικά αποτελέσματα της
χρήσης της Εταιρείας. Την 31/12/2021 δεν υπάρχει μόνιμο απασχολούμενο προσωπικό (δηλαδή
μισθωτοί υπάλληλοι) στην εταιρεία.
Στόχος της Εταιρείας είναι να βελτιώνεται συνεχώς το εργασιακό περιβάλλον με γνώμονα πάντα την
ασφάλεια και την υγιεινή στους χώρους εργασίας ενθαρρύνοντας έτσι την ανάπτυξη των
ατομικών ικανοτήτων, την ατομική προσφορά και την δημιουργικότητα χωρίς φυλετικές ή άλλες
διακρίσεις. Η Εταιρεία μεριμνά για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την υιοθέτηση
πρακτικών, προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως και απολύτως με τις ισχύουσες διατάξεις
της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Προβλεπόμενη πορεία της - Στοιχεία και εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της
Εταιρείας κατά τη χρήση 2022.
Η Εταιρεία στην χρήση του 2021 συνέχισε την υλοποίηση των πολλών νέων Συμβάσεων του έτους 2020,
ενώ παράλληλα έχει συνάψει και ακόμη δύο νέες Συμβάσεις, ο συνολικός προϋπολογισμός των
οποίων ανέρχεται σε περίπου 170.000 €, με προοπτική αυτές να υλοποιηθούν εντός της τριετίας
2021 έως και 2023.
Τα αποτελέσματα της περιόδου μετά τους φόρους ήταν θετικά και ανήλθαν στις 10.642,94 €.
Η Εταιρεία θα συνεχίσει να ασκεί προσεκτική οικονομική πολιτική έτσι ώστε να περιορίσει τους
κινδύνους.

Μεταγενέστερα γεγονότα
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα γεγονότα τα οποία να έχουν επηρεάσει σημαντικά την πορεία της εταιρείας.

Με τιμή,
Μύλοι Αργολίδας,
25 Ιουλίου 2022
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Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Γιώργος Καραχάλιος

Γεώργιος Καχριμάνης

A.Δ.T.: ΑΙ 245320

A.Δ.T.: AΚ 370619
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Ισολογισμός-Ατομικές οικονομικές καταστάσεις
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ
31ης Δεκεμβρίου 2021 – 19η Εταιρική χρήση (01/01/2021-31/12/2021)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 30036813000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 45941/20/Β/00/05)
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο

31/12/2021

31/12/2020

89,62
89,62

89,61
89,61

0,07
0,07

0,07
0,07

10.562,70
326,05
10.888,75
10.978,44

10.562,70
326,05
10.888,75
10.978,43

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων

515.562,30
86.263,97
31.745,91
26.118,84
27.704,84
687.395,86
698.374,30

388.929,30
86.263,97
18.670,95
26.118,84
2.713,96
522.697,02
522.697,02

Σύνολο ενεργητικού

698.374,30

533.675,45

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο

27.062,10
27.062,10

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι
Λοιπά
Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης

16,22
8.859,03
8.875,25
35.937,35

27.062,10
27.062,10
16,22
-1.783,91
-1.767,69
25.294,41

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων

146.716,80
1.740,55
375,47
116.678,45
243.339,16
153.286,52
662.436,95
662.436,95

40.121,99
8.075,22
375,47
84.696,12
221.825,72
153.286,52
508.381,04
508.381,04

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

698.374,30

533.675,45

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
(Ατομικές οικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ
31ης Δεκεμβρίου 2021 – 19η Εταιρική χρήση (01/01/2021-31/12/2021)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 30036813000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 45941/20/Β/00/05)
31/12/2021
31/12/2020
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
262.641,92
161.908,88
Κόστος πωλήσεων
223.238,90
131.319,52
Μικτό αποτέλεσμα
39.403,02
30.589,36
Λοιπά συνήθη έσοδα
0,00
0,00
39.403,02
30.589,36
Έξοδα διοίκησης
27.842,15
29.307,93
Αποσβέσεις
461,93
0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές
204,80
0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη
0,00
0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
10.894,14
1.281,43
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
0,00
0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
251,20
197,20
Αποτελέσματα προ φόρων
10.642,94
1.084,23
Φόροι εισοδήματος
0 ,00
0,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους

10.642,94

1.084,23

Προσάρτημα
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
31ης Δεκεμβρίου 2021

Επωνυμία
(Παρ.3(α) άρθρου 29)
Νομικός τύπος
(Παρ.3(β) άρθρου 29)
Περίοδος αναφοράς
(Παρ.3(γ) άρθρου 29)
Διεύθυνση έδρας
(Παρ.3(δ) άρθρου 29)
Δημόσιο μητρώο
(Παρ.3(ε) άρθρου29)
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα
(Παρ.3(στ) άρθρου 29)
Εκκαθάριση
(Παρ.3(ζ) άρθρου 29)
Κατηγορία οντότητας
(Παρ.3(η) άρθρου 29)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
(Παρ.3(θ) άρθρου 29)
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως
συνεχιζόμενη δραστηριότητα
(Παρ.4 άρθρου 29)
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η
οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της
καταστάσεων
(Παρ. 5 άρθρου 29)
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16
(Παρ.6 άρθρου 29)
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα
κονδύλια του ισολογισμού
(Παρ.7 άρθρου 29
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
(Παρ.8 άρθρου 29)

Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία
(Παρ.10 άρθρου 29)
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις
(Παρ.13 άρθρου 29)
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά
μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού
(Παρ.14 άρθρου 29)
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις-ενδεχόμενες
υποχρεώσεις
(Παρ.16 άρθρου 29)
Έσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή
σημασίας
(Παρ.17 άρθρου 29)
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης
αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20
(Παρ.18 άρθρου 29)
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο
(Παρ.23α άρθρου 29)
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.
(Παρ.25 άρθρου 29)
Καταρτίσατε συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και
συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.
Σχετικό άρθρο του Νόμου: 29 παρ.34 και 16 παρ.7
Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν.4308/2014

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Από 01-01-21 έως 31-12-21
ΜΥΛΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ,ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
Τ.Κ.: 21200
ΓΕΜΗ 30036813000

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας
Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Πολύ μικρή οντότητα σύμφωνα με το νόμο 4308/2014
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη
συμφωνία με το νόμο 4308/2014
Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της
οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα
Δεν έγιναν αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και λογιστικές εκτιμήσεις
της εταιρείας
Δεν έγιναν παρεκκλίσεις
Δεν χρειάστηκε να γίνει
Δεν υπάρχουν αλλαγές σε τρέχουσα χρήση σε σχέση με την
προηγούμενη χρήση
Δεν χρειάστηκε να γίνει
Δεν συντρέχει περίπτωση
Δεν υπάρχουν
Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις που δεν
εμφανίζονται στον ισολογισμό.
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις
φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2013 έως 2021.
Δεν υπάρχουν σημαντικά κονδύλια εσόδων και εξόδων στην περίοδο
που επηρεάζουν τα αποτελέσματα
Δεν συντρέχει περίπτωση
Η εταιρεία δεν έχει απασχολούμενο προσωπικό
Δεν υπάρχουν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.

Όχι
Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων
3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23 α και 25 του άρθρου 29 του Ν.
4308/2014

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1)
2)

Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την ημερομηνία κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων
που να χρήζουν αναφοράς σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της
εταιρείας και τελούν υπό έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Μύλοι Αργολίδας, 31/08/2022

Ο αντιπρόεδρος

Ο Διευθύνων

Γεώργιος Καραχάλιος

Σύμβουλος

Γεώργιος Καχριμάνης

Α.Δ.Τ. ΑΙ245320

Α.Δ.Τ. ΑΚ370619
Ο Λογιστής

Ιωάννης Κούσουλας
Α.Δ.Τ. Θ305401
Αρ. Αδείας Α’ Τάξης Ο.Ε.Ε. 16.435

