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Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Oι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2,
περιλαμβάνουν (άρθρο 16, παρ. 5, N. 4308/2014):
α) Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2015-31/12/2015
β) Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
γ) Ισολογισμό
δ) Κατάσταση Αποτελεσμάτων
ε) Προσάρτημα
Οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01/2015 31/12/2015 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της
««ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» την 30/4/2016.
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α) Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση
1/1/2015-31/12/2015
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, αναφέρεται
στην περίοδο από 01/01/2015 έως 31/12/2015 .
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 100 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3852/2010 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ)
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ‘‘ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ,
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΕΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ’’, με
συνολικό προϋπολογισμό 110.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Συμβαλλόμενα μέρη: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας &
Ιονίου, Περιφέρεια Πελοποννήσου & Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Ανώνυμη
Εταιρεία ΟΤΑ.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για την σύναψη της
Προγραμματικής Σύμβασης του θέματος καθώς υπάρχει ανάγκη να συνταχθεί μια
ολοκληρωμένη μελέτη για την Οριοθέτηση του ποταμού Ερασίνου της Αργολίδας, να
προγραμματιστούν οι αναγκαίες διευθετήσεις και έργα στον ποταμό και να σχεδιαστεί
η ανάπτυξη ήπιων χρήσεων.
Σύμφωνα με τον Νόμο 3852 / 2010 (Καλλικράτης, άρθρου 280 παράγραφος 20), τόσο η
αρμοδιότητα για την αποτύπωση των ρεμάτων όσο και η απόφαση επικύρωσης του
καθορισμού των οριογραμμών ανήκει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας ανήκουν ο σχεδιασμός, η μελέτη και η κατασκευή
των αντιπλημμυρικών έργων αλλά και ο καθαρισμός και η αστυνόμευση των ρεμάτων
και των απαλλοτριωμένων χώρων δίπλα στα ρέματα (Νόμος 3852 / 2010 άρθρο 186,
σημείο ΙΙ – ΣΤ. 3 & 15 – Έργα χωροταξίας – περιβάλλοντος).
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Ο Ερασίνος είναι ποταμός της Αργολίδας που ρέει στην περιοχή του Αργολικού κάμπου.
Πηγάζει από την περιοχή Κεφαλάρι, δυτικά του Άργους, στην συνέχεια ρέει νότια και
ανατολικά διασχίζοντας τμήμα του Αργολικού κάμπου και εκβάλλει στον Αργολικό
κόλπο ανάμεσα στους Μύλους και στην Νέα Κίο. Αποτελεί φυσικό αεραγωγό και με την
χλωρίδα και την πανίδα του συνιστά ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα το οποίο προκαλεί την
ανανέωση του αέρα, το ηπιότερο κλίμα των περιοχών όπου διέρχεται, την αύξηση της
φυτοκάλυψης, την σύνδεση του ανθρωπογενούς με το φυσικό περιβάλλον και την
διατήρηση μικρών βιοκοινοτήτων.
Σκοπός της οριοθέτησης είναι η αποτύπωση της φυσικής κοίτης του ποταμού,
λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα του, αφενός ως υδρογεωλογικού στοιχείου και
αφετέρου ως οικοσυστήματος και η εκτέλεση των αναγκαίων έργων, διευθετήσεων και
παρεμβάσεων προκειμένου αφ΄ ενός να μην παρακωλύεται η υδραυλική λειτουργία
του και αφ΄ ετέρου να διασφαλίζεται η αντιπλημμυρική προστασία και το μικροκλίμα
στις παραποτάμιες περιοχές. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την προστασία και διαχείριση των
ποταμών, ως φυσικών πόρων που αποτελούν σημαντική περιβαλλοντική κληρονομιά
και ότι με βάση την κατεύθυνση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, αυτοί
αντιμετωπίζονται πλέον ως σημαντικό στοιχείο του οικοσυστήματος και όχι μόνο ως
φυσικοί υδραυλικοί υποδοχείς και αντιπλημμυρικοί αγωγοί, οι προτεινόμενες
παρεμβάσεις θα έχουν στόχο την διατήρηση της φυσικής κατάστασης του ποταμού ως
στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος και την πλήρη εναρμόνιση των προτεινόμενων
έργων με αυτό, έτσι ώστε όπου η κοίτη παρουσιάζει επάρκεια και ευστάθεια, να
παραμένει κατά το δυνατόν στη φυσική της μορφή, ενώ στα λοιπά τμήματα να
περιορίζονται οι επεμβάσεις στις κατά περίπτωση ηπιότερες δυνατές.
Τα αναμενόμενα οφέλη είναι αποκατάσταση του φυσικού αντιπλημμυρικού
συστήματος, η σωστή διαχείριση του υδατικού δυναμικού, η διάσωση και ενίσχυση των
σχετικών οικοσυστημάτων, η βελτίωση του μικροκλίματος, η εξασφάλιση σύνδεσης
των δομημένων περιοχών με το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον, η δημιουργία πράσινων
και περιβαλλοντικών διαδρομών όπου η κοίτη, το νερό και η παρόχθια βλάστηση,
χρησιμοποιούνται σαν συνδετικός ιστός και υπόβαθρο οργάνωσης χρήσεων και η
ανάπτυξη ήπιων χρήσεων και διαμορφώσεων για την ανάδειξή του και για την
ενθάρρυνση χρήσης του από τους κατοίκους (φύτευση, χώροι ανάπαυσης και
παρατήρησης, μονοπάτια διαδρομών κ.α.).
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Όλες οι παρεμβάσεις θα σχεδιαστούν με όσο το

δυνατόν μικρότερης έκτασης

επεμβάσεις και με προσπάθεια εναρμόνισης των προτεινόμενων έργων µε το φυσικό
περιβάλλον. Ακόμη, με την έκδοση απόφασης καθορισμού των οριογραμμών του
χειμάρρου θα γίνει απόλυτα σαφές και ξεκάθαρο το καθεστώς προστασίας των
περιοχών που γειτονεύουν με τον χείμαρρο.
Στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης θα εκπονηθούν οι εξής μελέτες:
Τοπογραφικό

•

Διάγραμμα

Οριζοντιογραφικό-Υψομετρικό,

Αποτύπωση

Υδατορέματος σε κατάλληλη κλίμακα, εξαρτώμενο από το τριγωνομετρικό
δίκτυο της περιοχής.
Υδρολογική μελέτη των λεκανών απορροής ώστε να προσδιορισθεί η

•

πλημμυρική παροχή.
Υδραυλική μελέτη για τον προσδιορισμό της επάρκειας των διατομών του

•

ποταμού και να προβλεφθεί η κοίτη του ποταμού ώστε να οριοθετηθεί.
Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθετήσεων της κοίτης και των πρανών όπου αυτά

•

δεν επαρκούν.
•

Στατική μελέτη των όποιων τεχνικών έργων, εάν και εφόσον αυτή απαιτείται

•

Περιβαλλοντική μελέτη.

•

Μελέτη λειτουργικής αναβάθμισης της παραποτάμιας περιοχής και ανάπτυξης
ήπιων χρήσεων και διαμορφώσεων (πράσινο και περιβαλλοντικοί διάδρομοι,
φύτευση,

χώροι

προσωρινής

ανάπαυσης

και

παρατήρησης,

μονοπάτια

110.000

συνολικά

διαδρομών κ.α.).
Το

συνολικό

κόστος

των

μελετών

ανέρχεται

σε

€

(συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ). Το ποσό αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί από την
Περιφέρεια Πελοποννήσου και έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό έτους 2015 της
Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
"Μελέτη για την κατασκευή-ανάπλαση παράπλευρης οδού ασφαλούς εξυπηρέτησης
παρόδιων ιδιοκτησιών στο νότιο τομέα της Δαλαμανάρας παρά την σιδηροδρομική
γραμμή", με συνολικό προϋπολογισμό 160.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.
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Συμβαλλόμενα μέρη: Περιφέρεια Πελοποννήσου & Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανέλαβε την πρωτοβουλία για την σύναψη της
Προγραμματικής Σύμβασης του θέματος για να συνταχθεί μια ολοκληρωμένη μελέτη για
την κατασκευή παράπλευρης οδού νοτίως της Εθνικής οδού Άργους – Ναυπλίου με
συνολικό μήκος επέμβασης 4,5 περίπου χιλιόμετρα, η οποία ξεκινά από την
διασταύρωση του υπό μελέτη ανατολικού περιφερειακού του Άργους, στο ύψος της
‘‘Πάνιτσας’’ και φθάνει μέχρι την διασταύρωση προς τον βιολογικό καθαρισμό του
Άργους – Ναυπλίου.
Ο οικισμός της Δαλαμανάρας και του Μπολατίου τέμνεται από την Εθνική οδό Άργους –
Ναυπλίου και την σιδηροδρομική γραμμή του ΟΣΕ, διασπώντας τους σε δυο τομείς: τον
νότιο και τον βόρειο.
Ο νότιος τομέας, έχει υποστεί υποβάθμιση λόγω του γεγονότος ότι διαχωρίζεται από
τον βόρειο από την Εθνική οδό και την σιδηροδρομική γραμμή ΟΣΕ. Το αποτέλεσμα
είναι να μην έχει ασφαλή εξυπηρέτηση και πρόσβαση στις παρόδιες ιδιοκτησίες, με
οικιστική και επαγγελματική υποβάθμιση των ιδιοκτησιών.
Οι πρόχειρες διασταυρώσεις συμβάλλουν στην καταγραφή ατυχημάτων, ενώ ο
κυκλοφοριακός φόρτος της Εθνικής είναι αυξανόμενος, με αποτέλεσμα να γίνεται
δυσκολότερη η πρόσβαση στις παρόδιες ιδιοκτησίες του νοτίου τομέα.
Η κατασκευή της οδού αυτής δίνει λύση σε πολλά προβλήματα της περιοχής, καθώς θα
γίνεται με ασφάλεια η επικοινωνία των ιδιοκτησιών τόσο με την Εθνική οδό όσο και τις
κάθετες τοπικές οδούς.
Ακόμη, η ανάπλαση του ήδη υφιστάμενου δρομίσκου σε συνδυασμό με την απόκτηση
γης για την διαπλάτυνσή του θα έχει ως αποτέλεσμα έναν δρόμο ήπιας κυκλοφορίας με
πολλαπλή χρήση (ποδηλατόδρομος – πεζόδρομος – οχήματα κατοίκων κλπ) που θα
αναβαθμίσει την μελετώμενη περιοχή ενώ ταυτόχρονα θα μειώσει τον κυκλοφοριακό
φόρτο στην Εθνική οδό και θα βελτιώσει σημαντικά την οδική ασφάλεια.
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Οι άμεσα ωφελούμενοι θα είναι τόσο οι κάτοικοι των οικισμών στους οποίους θα γίνει η
κατασκευή του έργου αλλά και ο πληθυσμός και οι επισκέπτες του νομού Αργολίδας.
Στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης θα εκπονηθούν οι εξής μελέτες:
- Κατασκευή τοπογραφικού υπόβαθρου με επίγειες μεθόδους και κτηματογράφηση
- Καθορισμός θέσης και γεωμετρίας οδού (χάραξη-οριζοντιογραφία)
- Διερεύνηση παραλλαγών μέσα στην ζώνη διάβασης
- Μελέτη προέγκρισης χωροθέτησης και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εφόσον
απαιτηθεί.
- Μελέτη Γεωλογικής αναγνώρισης
- Μελέτες Τεχνικών έργων, όπου αυτά θα απαιτούνται
- Οριστική μελέτη οδοποιίας
- Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης
Οι παραπάνω μελέτες θα εκπονηθούν σε δύο διακριτά στάδια. Στο 1ο Στάδιο θα
εκπονηθούν οι εξής μελέτες:
1 – Α . Τοπογραφική Αποτύπωση - Κτηματογράφηση
1 – Β . Προμελέτη Χάραξης Οδού
1 – Γ . Προεγκρίσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών και Φορέων (ΠΠΠΑ, ΟΣΕ, ΥΠΠΟ Αρχαιολογία,
Διεύθυνση Δασών κτλ)
1 – Δ . Γεωλογική Αναγνώριση
Στο 2ο Στάδιο θα εκπονηθούν οι εξής μελέτες:
2 – Α . Οριστική Μελέτη Οδοποιίας
2 – Β . Στατική μελέτη
2 – Γ . Υδραυλική μελέτη
2 – Δ . Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
2 – Ε . Αρχιτεκτονική μελέτη
2 – ΣΤ . Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη
2 – Ε . Προϋπολογισμός του Έργου
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Το

συνολικό

κόστος

των

μελετών

ανέρχεται

σε

160.000

€

συνολικά

(συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ). Το ποσό αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί από την
Περιφέρεια Πελοποννήσου και έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό έτους 2015 της
Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ – ΚΡΑΝΙΔΙ - ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ»
Συμβαλλόμενα μέρη: Περιφέρεια Πελοποννήσου & Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.
Συνολικός Προϋπολογισμός: 65.000,00 € μαζί με τον Φ.Π.Α.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανέλαβε την πρωτοβουλία για την σύναψη της
Προγραμματικής Σύμβασης του θέματος για να συνταχθεί η προκαταρκτική αναγνωριστική μελέτη για την για την κατάλληλη προετοιμασία του έργου της
βελτίωσης του οδικού άξονα «Λυγουριό - Αδάμι - Τραχειά - Δίδυμα - Φούρνοι - Κρανίδι
- Πορτοχέλι» για την ένταξη του στα έργα της επόμενης προγραμματικής περιόδου,
που αφορούν στην Ανάπτυξη των Διευρωπαϊκών Μεταφορών, των Εθνικών Δικτύων
Μεταφορών καθώς και των μεταξύ τους συνδέσεων. Η δημιουργία ενός σύγχρονου
οδικού άξονα, σε όλο το μήκος των ανατολικών παραλίων της Πελοποννήσου θα
συμβάλλει αποφασιστικά στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής
αυτής.
Η σκοπιμότητα της κατασκευής της βελτίωσης της οδού είναι προφανής για τους
παρακάτω λόγους:
•

Βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του υφιστάμενου οδικού δικτύου.

•

Εξυπηρέτηση της σημερινής και μελλοντικής κυκλοφορίας.

•

Βελτίωση της οδικής ασφάλειας με βάση τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και
τους ισχύοντες κανονισμούς

•

Μείωση του απαιτούμενου χρόνου της διαδρομής από το Ναύπλιο στο Κρανίδι

•

Τουριστική ανάπτυξη των ανατολικών παραλίων της Πελοποννήσου.
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•

Οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής από την οποία διέρχεται ο
άξονας.

•

Η παράκαμψη των υφιστάμενων πόλεων και οικισμών.

•

Σημαντική μείωση της απόστασης και του χρόνου ιδιαίτερα για τους χρήστες.

Οι άμεσα ωφελούμενοι θα είναι τόσο οι κάτοικοι των πόλεων και οικισμών στις οποίες
θα κατασκευαστούν παρακάμψεις αλλά και ο πληθυσμός και οι επισκέπτες των
ανατολικών περιοχών του νομού Αργολίδας.
Στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης θα εκπονηθούν οι εξής μελέτες:

o

Μελέτη Συγκοινωνιακών

Έργων [Χάραξη (κύρια και εναλλακτικές) Οδικού

Έργου σε επίπεδο Αναγνωριστικής (Προκαταρκτικής) Μελέτης]
o

Γεωλογικές Μελέτες (Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη)

Το συνολικό κόστος των μελετών ανέρχεται σε 65.000 € συνολικά (συμπεριλαμβάνεται
και ο ΦΠΑ). Το ποσό αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου
και έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό έτους 2015 της Περιφερειακής Ενότητας
Αργολίδας.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Η Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ αξιοποίησε την
δυνατότητα συμμετοχής σε δύο Αναπτυξιακές Συμπράξεις οι οποίες δημιουργήθηκαν
βάσει του άρθρου 18 του ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α).
“Η ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ”
Η πρώτη είναι η Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Η ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ” και η εταιρεία
έχει αναλάβει την ευθύνη του Συντονιστή εταίρου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.
Η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων κάλεσε με πρόσκλησή της
Αναπτυξιακές Συμπράξεις ως Δυνητικούς Δικαιούχους Πράξεων στο πλαίσιο της δράσης
3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας
Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών
ομάδων

του

πληθυσμού»

του

Θεματικού Άξονα

Προτεραιότητας

4:

«Πλήρης
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ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων
ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
2007-2013».
Η Α.Σ. “Η ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ” υπέβαλε πρόταση η οποία και εγκρίθηκε. Η
συνολική διάρκεια του Προγράμματος αρχικά ήταν 24 μήνες ενώ παρατάθηκε έως και
το τέλος του έτους 2015. Η γεωγραφική του εμβέλεια κάλυπτε το σύνολο της
Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.
Στόχος της παρέμβασης ήταν η δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω της
υποστήριξης ανέργων που προέρχονταν από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, και
ταυτόχρονα των υφιστάμενων επιχειρήσεων, προκειμένου οι δράσεις υποστήριξης των
ανέργων να αναπτύσσονται με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων που συμμετείχαν
ενεργά στο σχέδιο.
Οι κοινωνικές ομάδες στις οποίες απευθύνθηκε το Πρόγραμμα ήταν:
- Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
- Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας / απειλούμενα από φτώχεια
- Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
- Άτομα με αναπηρία
- Πρώην χρήστες ουσιών
Ο συνολικός αριθμός ωφελουμένων του σχεδίου δράσης ήταν 100 άτομα.Το
Πρόγραμμα περιλάμβανε ένα πλέγμα δράσεων για την ενίσχυση της δυνατότητας
απασχόλησης των ωφελουμένων, την τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης ή και
την υποστήριξή τους για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε δυναμικούς τομείς της
περιοχής παρέμβασης (επιλογή ωφελούμενων, προετοιμασία τους μέσω δράσεων
συμβουλευτικής, κατάρτισης και επιμόρφωσης, υποστήριξή τους για να καλύψουν
επαρκώς θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν από επιχειρήσεις-μέλη του Δικτύου
Επιχειρήσεων που θα συσταθεί ή να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις)

Το έργο έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του εντός του έτους 2015. Τον Δεκέμβριο του
2015 καταβλήθηκε η τέταρτη μερική πληρωμή χρηματοδότησης από την Αναπτυξιακή
Σύμπραξη “Η ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ” προς την Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Α.Ε. ΟΤΑ
ύψους 7.523,36 €.
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“ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ”
Η δεύτερη είναι η Αναπτυξιακή Σύμπραξη “ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ” και η
εταιρεία έχει αναλάβει την ευθύνη του Συντονιστή εταίρου της Αναπτυξιακής
Σύμπραξης.
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου κάλεσε με πρόσκλησή
της Αναπτυξιακές Συμπράξεις ως Δυνητικούς Δικαιούχους Πράξεων στο πλαίσιο της
δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των
τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές
Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 7: «Διευκόλυνση της πρόσβασης
στην Απασχόληση για τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού’ 2007-2013».
Η Α.Σ. “ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ” υπέβαλε πρόταση η οποία και εντάχθηκε
οριστικά. Αρχικά η συνολική διάρκεια του Προγράμματος ήταν 24 Μήνες (παρατάθηκε
έως το τέλος του 2015) και η γεωγραφική του εμβέλεια κάλυπτε το σύνολο της
Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.
Η βασική διαφορά της Αναπτυξιακής Σύμπραξης αυτής από την Α.Σ. “Η ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ” είναι ότι απευθύνθηκε σε ανέργους κάθε κατηγορίας και όχι μόνο σε άτομα
που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες. Εκτός αυτών, στην Ομάδα – Στόχο
περιλαμβάνονταν επίσης και νέοι επιστήμονες με χαμηλό ατομικό εισόδημα, καθώς και
ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ (αγρότες), με ιδιαίτερα χαμηλό ατομικό εισόδημα από
γεωργικές δραστηριότητες. Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε την 1η Ιουλίου του 2013
και ολοκληρώθηκε στο τέλος του έτους 2015.
Η Αναπτυξιακή δεν είχε λάβει χρηματοδότηση από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη μέχρι
και το τέλος του 2015 καθώς έχει δοθεί προτεραιότητα στις πληρωμές των
ωφελούμενων.
Το έργο έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του εντός του έτους 2015. Τον Δεκέμβριο του
2015 καταβλήθηκε η πρώτη μερική πληρωμή χρηματοδότησης από την Αναπτυξιακή
Σύμπραξη “ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ” προς την Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Α.Ε.
ΟΤΑ ύψους 12.000,00 €.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Ο.Π.Α.Α.Χ. – ΑΞΟΝΑΣ 3 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007 – 2013
Με σχετική σύμβαση που υπογράφτηκε μεταξύ της Αναπτυξιακής Ν. Αργολίδας Α.Ε.
ΟΤΑ και της Πελοπόννησος Α.Ε. ΟΤΑ συμφωνήθηκε η παραχώρηση της οικονομολόγου
της εταιρείας κ. Κλειώς Γκάτζιου στην Πελοπόννησος ΑΕ ΟΤΑ με αντίστοιχη κάλυψη του
συνολικού μισθολογικού κόστους και του κόστους ασφάλισης. Επίσης συμφωνήθηκε η
παραχώρηση χώρου και εξοπλισμού για την λειτουργία της Αντένας του Νομού
Αργολίδας στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ν. Αργολίδας Α.Ε. ΟΤΑ. Η σύμβαση ξεκίνησε
από την 1η Ιουλίου 2012 και έληξε στις 31η Δεκεμβρίου 2015.
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Αναμφισβήτητα η οικονομική κρίση και οι περικοπές των δαπανών κάθε είδους του
Δημοσίου έχουν επηρεάσει σοβαρά την εταιρεία. Τα δύο κύρια προβλήματα στην
λειτουργία της εταιρείας ήταν η σημαντική μείωση της χρηματοδότησης των Δήμων και
οι καθυστερήσεις στις πληρωμές από τους Δήμους.
Απολογιστικά,

η εταιρεία έχει να παρουσιάσει σημαντικό έργο στο επίπεδο των

μελετών αλλά και της εν γένει επιστημονικοτεχνικής υποστήριξης των Δήμων και της
Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Η εταιρεία εκπονεί ταχύτατα τις μελέτες που της ανατίθενται, σημείο το οποίο είναι
ιδιαίτερα κρίσιμο για την επιτυχή υλοποίηση των μελετών και ταυτόχρονα για την
βιωσιμότητά της.
Σκοπός

της

εταιρείας

είναι

πάντοτε

η

υποστήριξη

των

πρωτοβουλιών

της

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης, των συνεταιρισμών και του
Επιμελητηρίου Αργολίδας και η υπόδειξη, μετά από προηγούμενη μελέτη, επενδυτικών
ευκαιριών στους φορείς αυτούς.
Λόγω της φύσης και του χαρακτήρα της εταιρείας τα προσδοκώμενα αποτελέσματα δεν
μπορεί να είναι πρωτίστως οικονομικά, χωρίς βεβαίως η παράμετρος αυτή να
υποτιμάται. Αντίθετα, στο μέτρο και το βαθμό που η εταιρεία μπορεί και καλύπτει το
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κόστος λειτουργίας της, το ουσιαστικό ζητούμενο είναι η συνεισφορά της στην τοπική
ανάπτυξη.
Στόχος είναι να ενισχυθεί η συμβατική ανάληψη εργασιών κάθε είδους από τους ΟΤΑ.
Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να υπάρχει συνεχής επαφή της ΑΝ.Ν.ΑΡ. Αναπτυξιακής ΑΕ
ΟΤΑ με τους ΟΤΑ – μετόχους της, ώστε να καταγράφονται οι ανάγκες τους και να
αναλαμβάνονται εργασίες. Η ΑΝ.Ν.ΑΡ. Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ οφείλει να επιδιώξει
ακόμα καλύτερες σχέσεις συνεργασίας με το επιστημονικό – τεχνικό προσωπικό των
ΟΤΑ και της Περιφέρειας και να ενισχύσει τις σχέσεις της με τους αιρετούς του Νομού
με την υποστήριξη τους με κάθε τρόπο.
Δραστηριότητα στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης:
Η εταιρεία έως σήμερα δεν έχει δραστηριότητες

στον τομέα της

έρευνας

και

ανάπτυξης.
Πληροφορίες για τα χρηματοοικομικά μέσα:
Η εταιρεία δεν διαθέτει χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία την 31/12/2015.
Διαθέσιμο συνάλλαγμα:
Η εταιρεία δεν διαθέτει συνάλλαγμα την 31/12/2015.
Ακίνητα της εταιρίας:
Η εταιρεία δεν κατέχει ακίνητα.
Υποκαταστήματα της εταιρείας
Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα.
Αριθμοδείκτες
Κατωτέρω παρουσιάζονται οι κυριότεροι αριθμοδείκτες για την κλειόμενη χρήση 2014
καθώς και σε συσχετισμό με την προηγούμενη χρήση 2013.
31/12/2015
Ίδια κεφάλαια

58.358,79

Σύνολο υποχρεώσεων

432.525,83

=

13,49%
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31/12/2014
Ίδια κεφάλαια

42.893,98

Σύνολο υποχρεώσεων

451.539,52

=

9,50%

=

1,11

=

1,07

=

26,50%

=

17,77 %

31/12/2015
Κυκλοφορούν ενεργητικό

479.906,23

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

432.525,83

31/12/2014
Κυκλοφορούν ενεργητικό

483.455,11

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

451.539,52

31/12/2015
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως

15.464,81

Ίδια κεφάλαια

58.358,79

31/12/2014
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως

7.624,04

Ίδια κεφάλαια

42.893,98

Επίσης, μετά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης ήτοι από 1ης Ιανουαρίου μέχρι την ημέρα
σύνταξης της παρούσας έκθεσης, δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα, που θα
έπρεπε να αναφερθούν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακαλεί για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και την
απαλλαγή του από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 01/01/2015-31/12/2015.
Μύλοι Άργους , 30/04/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΚΟΣ
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β) Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε

τις

συνημμένες

χρηματοοικονομικές

καταστάσεις

της

Εταιρείας

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ», οι οποίες
αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις
αποτελεσμάτων και μεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία
αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως
και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε
να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων
από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.

Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με

κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με
σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών
τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις.

Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή

περιλαμβανομένης

της

εκτίμησης

των

κινδύνων

ουσιώδους

ανακρίβειας

των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά
τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές
δικλίδες

που

σχετίζονται

με

την

κατάρτιση

και

εύλογη

παρουσίαση

των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης
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επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και
μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη
διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα:
1)

Στο

λογαριασμό

≪Λοιποί

συμμετοχικοί

τίτλοι≫,

ποσού

ευρώ

10.562,70,

απεικονίζεται η αξία κτήσης συμμετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο. Δεν
τέθηκαν υπόψη μας στοιχεία σχετικά με την εύλογη αξία των μετοχών αυτών
συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθή αποτίμηση

και

τους και τις ενδεχόμενες

επιπτώσεις στα αποτελέσματα, για την κλειόμενη και την προηγούμενη χρήση καθώς
και στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας.
2) Στις «Εμπορικές Απαιτήσεις» και στις «Λοιπές Απαιτήσεις» περιλαμβάνονται και
απαιτήσεις σε καθυστέρηση από τις προηγούμενες χρήσεις, συνολικού ποσού ευρώ
165χιλ. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Από τον έλεγχό μας, δεν
έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της
πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Κατά συνέπεια διατηρούμε επιφύλαξη για τις πιθανές
επιπτώσεις στην οικονομική θέση της εταιρείας από το θέμα αυτό.
3) Τα υπόλοιπα των λογαριασμών Ενεργητικού «Δουλευμένα έσοδα περιόδου» και
«Προπληρωμένα
δουλευμένα»

και

έξοδα»

και

«Έσοδα

δεδουλευμένα καθώς και

των

λογαριασμών

επομένων

χρήσεων»

Παθητικού
αφορούν

«Έξοδα
σε

χρήσεως

αναφερόμενα

έσοδα και έξοδα επομένων χρήσεων

επενδυτικών

προγραμμάτων για τα οποία δεν έχουμε λάβει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά
τεκμήρια σχετικά με το περιεχόμενο και τον τρόπο διακανονισμού τους. Κατά συνέπεια
διατηρούμε επιφύλαξη για τις πιθανές επιπτώσεις στην οικονομική θέση της εταιρείας
από την λογιστική τακτοποίηση των συγκεκριμένων λογαριασμών.
4) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει επαρκή και
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κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που
απαιτείται. Κατά συνέπεια διατηρούμε επιφύλαξη σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις
στα κονδύλια των προβλέψεων για παροχές σε εργαζομένους, των ιδίων κεφαλαίων
και των αποτελεσμάτων χρήσης από το θέμα αυτό.
5) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές
αρχές για τις χρήσεις 2010 έως 2015. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των
χρήσεων αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση
των

πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε

μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την
ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη
διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
6) Δεν λάβαμε επιστολή από τον Νομικό Σύμβουλο της εταιρείας για τυχόν αγωγές
τρίτων κατά αυτής. Λόγω του γεγονότος αυτού, διατηρούμε επιφύλαξη για την μη
ύπαρξη αγωγών τρίτων κατά της εταιρείας.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην
παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση
της Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που
έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση υπ’ αριθμό 1 που παρατίθεται στις
οικονομικές καταστάσεις όπου αναφέρεται ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της
εταιρίας έχει καταστεί κατώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου και
συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και
48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Η διοίκηση της εταιρείας λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για
την άρση των προϋποθέσεων εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων και την απρόσκοπτη
συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας.
Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα
πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

Αγία Παρασκευή 2 Σεπτέμβριου 2016
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
γ) Ισολογισμό
BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Λ. Μεσογείων 449, Αγ. Παρασκευή
ΑΜ ΣΟΕΛ: 173
Αντώνιος Αναστασόπουλος
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 33821
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γ) Ισολογισμός

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ
Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014
31ης Δεκεμβρίου 2015 - 15η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 30036813000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 45941/20/Β/00/05)
31/12/2015

31/12/2014

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Λοιπός εξοπλισμός

89,57

89,57

Σύνολο

89,57

89,57

Λοιπά άυλα

0,07

0,07

Σύνολο

0,07

0,07

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι
Λοιπά

10.562,70
326,05

10.562,70
326,05

Σύνολο

10.888,75

10.888,75

Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Συναλλαγματικές διαφορές
Σύνολο καθαρής θέσης
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

0,00
10.978,39

0,00
10.978,39

320.844,97
56.201,14
46.463,35
26.118,84
30.277,93
479.906,23
479.906,23
490.884,62

262.551,43
103.038,95
69.744,43
26.118,84
22.001,46
483.455,11
483.455,11
494.433,50

678.749,85
678.749,85

678.749,85
678.749,85

16,22
0,00
-620.407,28
-620.391,06
0,00
58.358,79

16,22
0,00
-635.872,09
-635.855,87
0,00
42.893,98

106.918,51
0,00
15.409,22
716,23
39.911,74
116.283,61
153.286,52
432.525,83
432.525,83
490.884,62

115.189,58
0,00
22.970,68
716,23
43.092,90
116.283,61
153.286,52
451.539,52
451.539,52
494.433,50
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δ) Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ
Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014
31ης Δεκεμβρίου 2015 - 15η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 30036813000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 45941/20/Β/00/05)
31/12/2015

31/12/2014

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

233.736,51

293.049,69

Κόστος πωλήσεων

185.351,22

205.964,35

Μικτό αποτέλεσμα

48.385,29

87.085,34

0,00

0,00

48.385,29

87.085,34

Έξοδα διοίκησης

35.807,98

79.290,00

Έξοδα διάθεσης

0,00

0,00

Λοιπά έξοδα και ζημιές

0,00

9,88

Λοιπά έσοδα και κέρδη

3.240,70

0,00

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

15.818,01

7.785,46

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

0,00

0,00

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

353,20

161,42

15.464,81

7.624,04

0,00

0,00

15.464,81

7.624,04

Λοιπά συνήθη έσοδα

Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους
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ε) Προσάρτημα
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)
Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων
31ης Δεκεμβρίου 2015
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) άρθρου 29)
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

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/12/2015
ΜΥΛΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Τ.Κ.21200
ΓΕΜΗ 30036813000
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση
Μικρή οντότητα σύμφωνα με το νόμο 4308/2014.
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον 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.

(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.

Δεν υπάρχουν αλλαγές σε τρέχουσα χρήση σε σχέση με την προηγούμενη χρηση
Δεν χρειάστηκε να γίνει.
Δεν συντρέχει περίπτωση

Δεν υπάρχουν

(Παρ. 14 άρθρου 29)

Σελίδα 21 από 22

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2015

Σελίδα 22 από 22

