ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Σκοπός της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΤΑ εν συντομία, όπως αυτός διατυπώνεται στο άρθρο 4 του
Καταστατικού της, είναι κυρίως η Τεχνική, Επιστημονική και Μελετητική Υποστήριξη
των ΟΤΑ της Μεσσηνίας, καθώς και των μετόχων της, με στόχο την ανάπτυξη του
Νομού Μεσσηνίας. Επίσης η Υλοποίηση, Παρακολούθηση και Διαχείριση Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών, η Συμβουλευτική υποστήριξη Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων του Νομού κ.τ.λ.
Στην κατεύθυνση της επίτευξης του σκοπού της η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ κατά το έτος 2018 δραστηριοποιήθηκε στα παρακάτω:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗ
Η Εταιρεία αξιοποιώντας εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους είτε μέσω Επιχειρησιακών
Υπουργείων/ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στη διάρκεια του 2018 ήταν ή παραμένει
φορέας υλοποίησης/διαχείρισης προγραμμάτων/έργων/πράξεων. Η πλειοψηφία
αυτών συνεχίζεται και στο τρέχον έτος. Πιο συγκεκριμένα:
A) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ-ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Μέτρο
19 «Στήριξη για την τοπική ανάπτυξη μέσω του Leader (ΤΑΠΤοΚ) του ΠΑΑ
2014-2020 & της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της
εδαφικής συνοχής» του ΕΠΑλΘ 2014-2020
H εταιρεία μας στα πλαίσια του μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και της
Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας)
αποτελεί Ομάδα Τοπικής Δράσης & Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης, αντίστοιχα. Η
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συνολική εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη των ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των
8.550.000,00€. Από αυτά τα 6.850.000,00€ προέρχονται από το ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) ενώ το ποσό των 1.700.000,00 από το ΕΤΘΑ
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας).
Περιοχή

εφαρμογής

του

τοπικού

προγράμματος

αποτελεί

το

σύνολο

της

περιφερειακής ενότητα Μεσσηνίας πλην του τοπικού Διαμερίσματος της Καλαμάτας
το οποίο εξαιτίας τους μεγέθους του πληθυσμού του δεν είναι επιλέξιμο.
Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η 1η πρόσκληση του τοπικού Προγράμματος
για υποβολή προτάσεων παρεμβάσεων ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ χαρακτήρα η οποία έχει ενδεικτικό
προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης 3.685.000,00 €. Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής αιτήσεων στήριξης έχει οριστεί σύμφωνα με σχετική απόφαση της
Επιτροπής Διαχείρισης του προγράμματος η 23η/08/2019.
Όσον αφορά την 1η πρόσκληση των δημοσίων έργων η οποία είχε προηγηθεί είναι σε
εξέλιξη η διενέργεια ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ από την Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης της Περιφέρειας Πελ/σου της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων
στήριξης που υποβλήθηκαν στην ΟΤΔ.
Στα πλαίσια του ΕΠΑλΘ η εταιρεία ως ενδιάμεσος φορέας και σε συνεργασία με την
Ειδική Υπηρεσία ολοκλήρωσε και απέστειλε προς έγκριση την αναμόρφωση του
ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
HORIZON 2020
COASTAL: COLLABORATIVE LAND-SEA INTERACTION PLATFORM (Πλατφόρμα
συνεργασίας για την ολοκληρωμένη προσέγγιση του συστήματος ΣτεριάΘάλασσα)
Η ΑΝ.ΜΕΣ. Α.Ε ΟΤΑ συμμετέχει στο διακρατικό εταιρικό σχήμα που έχει συγκροτηθεί
από 29 εταίρους και έχει ως σκοπό την υλοποίηση του σχεδίου COASTAL 2018-2022,
το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα HORIZON 2020, συνολικού προϋπολογισμού
4.999.943,75€ (χρηματοδοτείται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Σκοπός
του προγράμματος είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας –εργαλείο που θα απεικονίζει
τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διάφορων δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε
παράκτιες

και

αγροτικές

περιοχές

(τουρισμό,

αγροτικές

δραστηριότητες,

ιχθυοκαλλιέργειες κ.α). Ο προϋπολογισμός που αντιστοιχεί στις δράσεις που έχει
αναλάβει η εταιρεία είναι 14.812,00€ με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης από 01-05-2018
έως 30-04-2022.
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Στη διάρκεια του 2018 ολοκληρώθηκαν:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 – ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER
Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση των συνεχιζόμενων πράξεων του προγράμματος
LEADER 2007-2013 (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) οι οποίες
είχαν ενταχθεί στο μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 ως ανειλημμένες υποχρεώσεις.
Συνολικά καθ΄ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του τοπικού προγράμματος υλοποιήθηκαν
36 έργα (δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα) με συνολική Δημόσια Δαπάνη
1.726.000,00€.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

&

ΤΡΟΦΙΜΩΝ –ΑΞΟΝΑΣ 3
Ολοκληρώθηκαν οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του Άξονα 3: «Ποιότητα Ζωής στις
Αγροτικές Περιοχές και Διαφοροποίηση της Αγροτικής Οικονομίας» (πρώην
ΟΠΑΑΧ – Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου) Συνολικά
υλοποιήθηκαν 30 έργα με ποσό Δημόσιας Δαπάνης 4.701.751,40€.
B) ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝ. ΜΕΣ. Α.Ε. ΟΤΑ
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)
Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ στα πλαίσια της
λειτουργίας της ολοκλήρωσε το φυσικό αντικείμενο προγραμματικών συμβάσεων,
προχώρησε στην υπογραφή νέων ή βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης.
Τα ανωτέρω περιγράφονται κατωτέρω:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ


Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της
ΑΝ.ΜΕΣ. ΑΕ ΟΤΑ για την «Ανάπτυξη και Υλοποίηση Δράσεων και
συνεργείων με συλλογικότητες και φορείς ως γέφυρες Κοινωνικής
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Συνοχής στην Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» προϋπολογισμού 100.000,00 € η οποία
ολοκληρώθηκε στις 31-05-2019.
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
1. Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση το προγράμματος «Πρόγραμμα
Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής περιοχές του αστικού
συστήματος Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας για την
τριετία 2018-2020», μεταξύ των Δήμων: Καλαμάτας , Μεσσήνης, Πύλου –
Νέστορος, Δυτικής Μάνης, Οιχαλίας, Τριφυλίας και της εταιρείας μας,
προϋπολογισμού 369.000,00€ για την τριετία 2018-2020.
2. Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου του Δήμου
Μεσσήνης και της εταιρείας μας για την «Οργάνωση Σχεδίου Αντιδιαβρωτικής
Προστασίας Παραλίας Δ.Ε. ΑΙΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» προϋπολογισμού
100.00,00 € και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης από 26/11/2018 έως την
26/11/2020.
3. Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και του Δήμου Δυτικής Μάνης
για την «Υλοποίηση εργασιών σχετικών με την ωρίμανση έργων του
Δήμου Δυτικής Μάνης που στόχο έχουν την βελτίωση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου», προϋπολογισμού
133.000,00€ η οποία ολοκληρώνεται στις 30-08-2019.
4. Προγραμματική Σύμβαση

μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και

Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της εταιρείας μας για την
«Μελέτη αποκατάστασης του Ι.Ν. Ταξιαρχών και του Κάστρου Πολίχνης
(«Κάστρο του Αρχαγγέλου) στην Π.Ε. Μεσσηνίας», προϋπολογισμού
25.000,00€ με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 17/11/2017 έως 17/10/2019.
5. Προγραμματική Σύμβαση

μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και

Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της εταιρείας μας για την
«Μελέτη αποκατάστασης της Ι. Μονής Ελληνικών ή Παλαιοκάστρου στην
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Άνθεια

στην

Π.Ε.

Μεσσηνίας»,

προϋπολογισμού

25.000,00

€

με

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 17/11/2017 έως 17/10/2019.
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ΕΡΓΩΝ/ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ 2019
Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ το τρέχον έτος
συνεχίζει την υλοποίηση προγραμμάτων/προγραμματικών συμβάσεων τα οποία
αναφέρονται

συνοπτικά

παρακάτω,

καθώς

αναλύθηκαν

λεπτομερώς

στην

παρουσίαση των δραστηριοτήτων της εταιρείας κατά το 2018.
Συνοπτικά λοιπόν, στη διάρκεια του 2019 συνεχίζονται :
1.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Μέτρο
19 «Στήριξη για την τοπική ανάπτυξη μέσω του Leader (ΤΑΠΤοΚ) του ΠΑΑ
2014-2020 & της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της
εδαφικής συνοχής» του ΕΠΑλΘ 2014-2020
Μέχρι τη λήξη του τρέχοντος έτους ευελπιστούμε ότι θα έχουμε τις εντάξεις των
δημοσίων έργων της 1ης πρόσκλησης του τοπικού προγράμματος και θα ολοκληρωθεί
από εμάς και η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που θα προκύψουν
από την 1η πρόσκληση των ιδιωτικών παρεμβάσεων. Επίσης, πιστεύουμε ότι η
εταιρεία θα λάβει την οικονομική ενίσχυση για το μέτρο 19.4 «Στήριξη για τις
λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» το οποίο αφορά τις λειτουργικές δαπάνες
και τις δαπάνες προσωπικού που έχουν πραγματοποιηθεί. Το σχετικό αίτημα
βρίσκεται στην Ειδική Υπηρεσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου για να γίνει ο
σχετικός έλεγχος και στη συνέχεια, να προωθηθεί για πληρωμή στο ΟΠΕΚΕΠΕ.
Όσον αφορά το τμήμα του τοπικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ
αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης αναμόρφωσης του προγράμματος
ώστε να εν συνεχεία, η εταιρεία ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης να δημοσιεύσει την
πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στήριξης.
2.

HORIZON 2020, COASTAL: COLLABORATIVE LAND-SEA INTERACTION

PLATFORM (Πλατφόρμα συνεργασίας για την ολοκληρωμένη προσέγγιση του
συστήματος Στεριά-Θάλασσα). Η εταιρεία ως εταίρος θα συνεχίσει την υλοποίηση
των δράσεων που έχει αναλάβει ως εταίρος στο πρόγραμμα και χρονικό ορίζοντας έως
τις 30-04-2022.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ






Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής περιοχές του
αστικού συστήματος Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας για την
τριετία 2018-2020,
Οργάνωση Σχεδίου Αντιδιαβρωτικής Προστασίας Παραλίας Δ.Ε. ΑΙΠΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ,
Υλοποίηση εργασιών σχετικών με την ωρίμανση έργων του Δήμου Δυτικής
Μάνης που στόχο έχουν την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και
των επισκεπτών του Δήμου,
Μελέτη αποκατάστασης του Ι.Ν. Ταξιαρχών και του Κάστρου Πολίχνης
(«Κάστρο του Αρχαγγέλου) στην Π.Ε. Μεσσηνίας,
Μελέτη αποκατάστασης της Ι. Μονής Ελληνικών ή Παλαιοκάστρου στην Άνθεια
στην Π.Ε. Μεσσηνίας.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ για τον ισολογισμό και την ανάλυση του
λογαριασμού αποτελέσματα χρήσης που αφορούν την εταιρική χρήση από 01/01/18
ως 31/12/18.

Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτό ισχύει,
υποβάλουμε συνημμένως στη Συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της
οικονομικής χρήσης που έληξε στις 31/12/2018 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε
αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.
α. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας
Ο συνολικός κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε ευρώ 337.102,39 €,
έναντι 147.333,68 € της προηγούμενης χρήσης. Ο κύκλος εργασιών θεωρείται
ικανοποιητικός, αν και η συνολική εικόνα της εταιρείας συνδέεται με την
τρέχουσα οικονομική κρίση, αλλά και στο γεγονός ότι η εταιρεία στερήθηκε
των εσόδων του προηγούμενου προγράμματος LEADER το οποίο έληξε την
31/12/2015 και την μη σύναψη νέων προγραμματικών συμβάσεων που θα της
έδινε ιδιαίτερη δυναμική και ισχυρή θέση στο χώρο που δραστηριοποιείτε.
Βέβαια η εταιρεία με την εφαρμογή του νέου προγράμματος LEADER to 2018
έχει παρουσιάσει σημάδια ανάκαμψης σε σχέση με τα ζημιογόνα προηγούμενα
δύο χρόνια και αναμένονται θετικά αποτελέσματα και το 2019 λόγω της
κάλυψης των εξόδων διαχείρισης σχεδόν στο σύνολό τους από αυτό.
Επίσης σημαντική βοήθεια στα αποτελέσματα αναμένεται και από την
διαχείριση των κωνωποειδών την χρήση 2019.
β. Οικονομική θέση της εταιρείας
Η οικονομική θέση της Εταιρείας ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του
Ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης, και αφού ληφθούν υπ΄ όψη οι συνθήκες της
αγοράς θεωρείται ικανοποιητική.
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γ. Ανάλυση αποτελεσμάτων χρήσης
Τα

μικτά κέρδη

35.477,93

της εταιρείας ανήλθαν

σε ευρώ 36.975,15 € έναντι ζημιών

€ του έτους 2017 .Με την προσθήκη των εξόδων λειτουργίας και

χρεωστικών τόκων, την προσθήκη των έκτακτων και ανόργανων εσόδων και κερδών
και την αφαίρεση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και ζημιών καθώς και την
προσθήκη των εσόδων προηγουμένων χρήσεων και την αφαίρεση προηγουμένων
χρήσεων , δημιουργήθηκαν κέρδη χρήσεως 59.033,61 € έναντι ζημιών το ύψους
105.401,45 € .
δ. Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές
Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης όπως και τον συνοδεύοντα
αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές
λογιστικές αρχές σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα :
δ1. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία
κτήσης αυτών (ιστορικό κόστος), και οι αποσβέσεις των υπολογίστηκαν
βάσει των διατάξεων του Ν.4172/2013 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το
Ν.4110/2013 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 και
ανήλθαν στο ποσό των 35.557,76 €.
δ2. Κόστος Πωληθέντων
Το κόστος των πωληθέντων υπολογίσθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
και περιλαμβάνει το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως και όλες τις
σχετικές δαπάνες. Επίσης περιλαμβάνει το μέρος των αποσβέσεων των
παραγωγικών παγίων στοιχείων που αναλογούν και υπολογίσθηκαν σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις όπως αυτές μνημονεύονται στο προηγούμενο άρθρο.
3. Ανάλυση των αποτελεσμάτων, λειτουργικών εξόδων
Τα στοιχεία που ακολουθούν είναι διαφωτιστικά της πορείας των εργασιών της
εταιρείας για την κλειόμενη χρήση.
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Η διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων χρήσης έχει ως εξής:
 Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)
 Mείον

337.102,39

Κόστος πωλήσεων

300.127,14

 Μικτά αποτελέσματα εκμ/σεως (κέρδη)
 Πλέον

36.975,15

Άλλα έσοδα εκμ/σεως

 Σύνολο

10,115,42
47.090,57

Μείον
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας

(49.096,16)

2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως

(13.529,04)

3. Έξοδα ερευνών και Ανάπτυξης

(201,80)

4. Κέρδη και ζημίες από διάθεση παγίων στ.

(19.926,94)

5. Άλλα έξοδα και ζημίες

(1.801.95)

6. Άλλα έσοδα και κέρδη

100.926,85

Αποτελέσματα πρό φόρων και τόκων (Κέρδη)

63.461,53

Πλέον ( ή μείον )
1. Έσοδα συμμετοχών

0,00

2. Έσοδα χρεογράφων

0,00

3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρ/φων

0,00

4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα

0,21

Μείον
1. Διαφορές αποτίμησης
2. Έξοδα & Ζημίες συμμετοχών & χρ/φων
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτελέσματα πρό φόρων (κέρδη)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

0,00
0,00
(4.428,13)
59,033,61
59.033,61

Καλαμάτα 26/07/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΡΕΚΚΑΣ
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