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ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ
κοπόσ τησ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΜΕΗΝΙΑ – ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ
ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ εν ςυντομύα, όπωσ αυτόσ διατυπώνεται ςτο ϊρθρο 4 του
Καταςτατικού τησ, εύναι κυρύωσ η Σεχνικό, Επιςτημονικό και Μελετητικό Τποςτόριξη
των ΟΣΑ τησ Μεςςηνύασ, καθώσ και των μετόχων τησ, με ςτόχο την ανϊπτυξη του
Νομού Μεςςηνύασ. Επύςησ η Τλοπούηςη, Παρακολούθηςη και Διαχεύριςη Ευρωπαώκών
Προγραμμϊτων και Πρωτοβουλιών, η υμβουλευτικό υποςτόριξη Μικρομεςαύων
Επιχειρόςεων του Νομού κ.τ.λ.
την κατεύθυνςη τησ επύτευξησ του ςκοπού τησ η Αναπτυξιακό Μεςςηνύασ Αναπτυξιακό ΑΕ ΟΣΑ κατϊ το ϋτοσ 2017 δραςτηριοποιόθηκε ςτα παρακϊτω:
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΑ ΣΗΝ ΤΠΟ ΕΞΕΣΑΗ ΦΡΗΗ
Η Εταιρεύα αξιοποιώντασ εθνικούσ ό κοινοτικούσ πόρουσ εύτε μϋςω Επιχειρηςιακών/
Σομεακών Προγραμμϊτων Τπουργεύων ςτη διϊρκεια του 2017 όταν φορϋασ
υλοπούηςησ/διαχεύριςησ προγραμμϊτων/ϋργων/πρϊξεων και πιο ςυγκεκριμϋνα, των
παρακϊτω:
A)

ΤΜΒΑΕΙ/ΕΡΓΑ

ςτο

πλαύςιο

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΩΝ ό ΑΛΛΩΝ ΥΟΡΕΩΝ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ
ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 – ΑΞΟΝΑ 4: ΠΡΟΕΓΓΙΗ LEADER
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Ιδιαύτερα ςημαντικό ϋργο για την εταιρεύα αποτελεύ η υλοπούηςη των ςυνεχιζόμενων
πρϊξεων του προγρϊμματοσ LEADER 2007-2013

(Τπουργεύο Αγροτικόσ

Ανϊπτυξησ & Σροφύμων) τα οπούα ϋχουν ενταχθεύ ςτο μϋτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020.
Από 01/01/2016 υλοποιούνται ωσ ανειλημμϋνεσ υποχρεώςεισ 36 ϋργα με ςυνολικό
Δημόςια Δαπϊνη 1.726.000,00€.

H προθεςμύα υλοπούηςησ των ςυνεχιζόμενων

πρϊξεων (Ιδιωτικών & Δημόςιων) μετϊ και την τελευταύα τροποπούηςη τησ ςχετικόσ
απόφαςησ, λόγει ςτισ 31/08/2018 .
ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ
ΣΡΟΥΙΜΩΝ –ΑΞΟΝΑ 3
τα πλαύςια του Άξονα 3: «Ποιότητα Ζωόσ ςτισ Αγροτικϋσ Περιοχϋσ και
Διαφοροπούηςη τησ Αγροτικόσ Οικονομύασ» (πρώην ΟΠΑΑΦ – Ολοκληρωμϋνα
Προγρϊμματα Ανϊπτυξησ Αγροτικού Φώρου) η εταιρεύα μασ ϋχει αναλϊβει την
υποςτόριξη υλοπούηςησ του προγρϊμματοσ για την περιφερειακό ενότητα τησ
Μεςςηνύασ και κατϊ την περύοδο των ανειλημμϋνων υποχρεώςεων ϋωσ και ςόμερα. H
περύοδοσ υλοπούηςησ των επενδύςεων (Ιδιωτικών & Δημόςιων) ολοκληρώνεται ςτισ
31/08/2018.
B) ΛΟΙΠΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΑΝ. ΜΕ. Α.Ε. ΟΣΑ
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΕ ΤΜΒΑΕΙ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ)
Η Αναπτυξιακό Μεςςηνύασ-Αναπτυξιακό Ανώνυμη Εταιρεύα ΟΣΑ ςτα πλαύςια τησ
λειτουργύασ τησ ολοκλόρωςε την υλοπούηςη των παρακϊτω Προγραμματικών
υμβϊςεων ό προχώρηςε ςτην υπογραφό και την υλοπούηςη νϋων.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΕ ΤΜΒΑΕΙ
1. Προγραμματικό ύμβαςη «Ηλεκτροδότηςη μεγϊλων ςκαφών ςτο λιμϊνι τησ
Καλαμϊτασ» με ςυμβαλλόμενα μϋρη εκτόσ τησ εταιρεύασ το Δόμο Καλαμϊτασ και το
Δημοτικό Λιμενικό Σαμεύο, προώπολογιςμού 11.500,00€ ςυμπ. ΥΠΑ και περύοδο
υλοπούηςησ από 08-12-2016 ϋωσ 08-03-2017 (Ολοκληρωμϋνη)
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2. Προγραμματικό ύμβαςη μεταξύ τησ εταιρεύασ και του Δόμου Δυτικόσ Μϊνησ για
την «Τλοπούηςη εργαςιών ςχετικών με την ωρύμανςη ϋργων του Δόμου Δυτικόσ
Μϊνησ που ςτόχο ϋχουν την βελτύωςη τησ ποιότητασ ζωόσ των κατούκων και
των επιςκεπτών του Δόμου», προώπολογιςμού 133.000,00€(η οπούα ςυνεχύζεται).
3. Προγραμματικό ύμβαςη μεταξύ του Τπουργεύου Πολιτιςμού και Αθλητιςμού
τησ Περιφϋρειασ Πελοποννόςου και τησ εταιρεύασ μασ για την «Μελϋτη
αποκατϊςταςησ του Ι.Ν. Σαξιαρχών και του Κϊςτρου Πολύχνησ («Κϊςτρο του
Αρχαγγϋλου)

ςτην

Π.Ε.

Μεςςηνύασ»,

προώπολογιςμού

25.000,00

€

με

χρονοδιϊγραμμα υλοπούηςησ 17/11/2017 ϋωσ 17/10/2019.
4. Προγραμματικό ύμβαςη μεταξύ του Τπουργεύου Πολιτιςμού και Αθλητιςμού
τησ Περιφϋρειασ Πελοποννόςου και τησ εταιρεύασ μασ για την «Μελϋτη
αποκατϊςταςησ τησ Ι. Μονόσ Ελληνικών ό Παλαιοκϊςτρου ςτην Άνθεια ςτην
Π.Ε. Μεςςηνύασ», προώπολογιςμού 25.000,00 € με χρονοδιϊγραμμα υλοπούηςησ
17/11/2017 ϋωσ 17/10/2019.

ΦΕΔΙΑΜΟ -ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ/ΕΡΓΩΝ/ΤΜΒΑΕΩΝ
ΓΙΑ ΣΟ 2018
1.ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ - Μϋτρο
19 «τόριξη για την τοπικό ανϊπτυξη μϋςω του Leader (ΣΑΠΣοΚ) του ΠΑΑ
2014-2020 & τησ Προτεραιότητασ 4 «Αύξηςη τησ απαςχόληςησ και τησ
εδαφικόσ ςυνοχόσ» του ΕΠΑλΘ 2014-2020

1.

H εταιρεύα μασ ςτα πλαύςια τησ υπ΄ αριθμ 1435/14-06-2016 πρόςκληςησ του

Τπουργεύο Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & Σροφύμων

υπϋβαλε πρόταςη με τύτλο

«Μεςςηνύα 2020» ςτισ 16/09/2016 με ςυνολικό Δημόςια Δαπϊνη ποςού
16.000.000,00 ευρώ ςτο μϋτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020.
Η πρόταςη εγκρύθηκε με ςυνολικό Δημόςια δαπϊνη 8.550.00,00€ και περιοχό
εφαρμογόσ όλο τον Νομό Μεςςηνύασ πλην του τοπικού Διαμερύςματοσ Καλαμϊτασ το
οπούο εξαιτύασ τουσ μεγϋθουσ του πληθυςμού του δεν εύναι επιλϋξιμο.
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Αυτό την περύοδο βρύςκεται ςε εξϋλιξη η 1η πρόςκληςη του Προγρϊμματοσ για
υποβολό

προτϊςεων

παρεμβϊςεων

ΔΗΜΟΙΟΤ

χαρακτόρα

με

καταληκτικό

ημερομηνύα υποβολόσ αιτόςεων ςτόριξησ την 03η/08/2018 & προώπολογιςμού
Δημόςιασ Δαπϊνησ 1.290.000,00 €.

2.

COASTAL:COLLABORATIVE

(Πλαταφόρμα

ςυνεργαςύασ

LAND-SEA

για

την

INTERACTION

ολοκληρωμϋνη

PLATFORM

προςϋγγιςη

του

ςυςτόματοσ τεριϊ-Θϊλαςςα)
Η ΑΝ.ΜΕ. Α.Ε ΟΣΑ ςυμμετϋχει ςτο διακρατικό εταιρικό ςχόμα που ϋχει ςυγκροτηθεύ
από 29 εταύρουσ και ϋχει ωσ ςκοπό την υλοπούηςη του ςχεδύου COASTAL 2018-2022,
το οπούο ϋχει ενταχθεύ ςτο πρόγραμμα HORIZON 2020, ςυνολικού προώπολογιςμού
4.999.943,75€ (χρηματοδοτεύται απευθεύασ από την Ευρωπαώκό Επιτροπό). κοπόσ
του προγρϊμματοσ εύναι η δημιουργύα μιασ πλατφόρμασ –εργαλεύο που θα απεικονύζει
τισ αλληλεπιδρϊςεισ μεταξύ των διϊφορων δραςτηριοτότων που λαμβϊνουν χώρα ςε
παρϊκτιεσ

και

αγροτικϋσ

περιοχϋσ

(τουριςμό,

αγροτικϋσ

δραςτηριότητεσ,

ιχθυοκαλλιϋργειεσ κ.α). Ο προώπολογιςμόσ που αντιςτοιχεύ ςτισ δρϊςεισ που ϋχει
αναλϊβει η εταιρεύα εύναι 14.812,00€ με χρονοδιϊγραμμα υλοπούηςησ από 01-05-2018
ϋωσ 30-04-2022.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΕ ΤΜΒΑΕΙ
1. Προγραμματικό ύμβαςη για την υλοπούηςη το προγρϊμματοσ «Πρόγραμμα
Καταπολϋμηςησ Κουνουπιών με πεδύο εφαρμογόσ περιοχϋσ του αςτικού
ςυςτόματοσ Δόμων τησ Περιφερειακόσ Ενότητασ Μεςςηνύασ για την τριετύα
2018-2020», μεταξύ των Δόμων: Καλαμϊτασ , Μεςςόνησ, Πύλου – Νϋςτοροσ, Δυτικόσ
Μϊνησ, Οιχαλύασ, Σριφυλύασ και τησ εταιρεύασ μασ, προώπολογιςμού 369.000,00€ .
2. Προγραμματικό ύμβαςη μεταξύ τησ Περιφϋρειασ Πελοποννόςου και τησ
εταιρεύασ μασ για την «Ανϊπτυξη και Τλοπούηςη Δρϊςεων και ςυνεργεύων με
ςυλλογικότητεσ και φορεύσ ωσ γϋφυρεσ Κοινωνικόσ υνοχόσ ςτην Π.Ε.
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ΜΕΗΝΙΑ» προώπολογιςμού 100.000,00 € και χρονοδιϊγραμμα υλοπούηςησ από
την υπογραφό τησ Π.. ϋωσ την 31η-12-2018.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
Σου Διοικητικού υμβουλύου προσ τη Γενικό υνϋλευςη τησ εταιρεύασ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ
ΜΕΗΝΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΣΑ για τον ιςολογιςμό και την ανϊλυςη του
λογαριαςμού αποτελϋςματα χρόςησ που αφορούν την εταιρικό χρόςη από 01/01/17
ωσ 31/12/17.

Κύριοι Μϋτοχοι,
ύμφωνα με το ϊρθρο 43α παρϊγραφοσ 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπωσ αυτό ιςχύει,
υποβϊλουμε ςυνημμϋνωσ ςτη υνϋλευςό ςασ τισ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ τησ
οικονομικόσ χρόςησ που ϋληξε ςτισ 31/12/2017 με τισ παρατηρόςεισ μασ πϊνω ςε
αυτϋσ και παρακαλούμε να τισ εγκρύνετε.
α. Εξϋλιξη των εργαςιών τησ εταιρεύασ
Ο ςυνολικόσ κύκλοσ εργαςιών τησ κλειόμενησ χρόςεωσ ανόλθε ςε ευρώ 147.333,68 €,
ϋναντι 137.971,03 € τησ προηγούμενησ χρόςησ. Ο κύκλοσ εργαςιών δεν θεωρεύται
ικανοποιητικόσ, και αυτό ςυνδϋεται με την τρϋχουςα οικονομικό κρύςη, αλλϊ
και ςτο γεγονόσ ότι η εταιρεύα ςτερόθηκε των εςόδων του προηγούμενου
προγρϊμματοσ LEADER το οπούο ϋληξε την 31/12/2015 και την μη ςύναψη
προγραμματικών ςυμβϊςεων όπωσ για παρϊδειγμα την καταπολϋμηςη
κωνωποειδών που η διαχεύριςη τουσ γύνεται κεντρικϊ από την Περιφϋρεια
Πελοποννόςου.
Βϋβαια η εταιρεύα ξεκύνηςε το νϋο πρόγραμμα LEADER to 2017 με αναμενόμενα
θετικϊ αποτελϋςματα λόγω τησ κϊλυψησ των εξόδων διαχεύριςησ ςχεδόν ςτο
ςύνολό τουσ από αυτό.
β. Οικονομικό θϋςη τησ εταιρεύασ
Η οικονομικό θϋςη τησ Εταιρεύασ ανταποκρύνεται ςτην εμφανιζόμενη εικόνα του
Ιςολογιςμού τησ κλειόμενησ χρόςησ, και αφού ληφθούν υπ΄ όψη οι ςυνθόκεσ τησ
αγορϊσ θεωρεύται ικανοποιητικό.
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ύμφωνα με τισ ϋωσ ςόμερα υπογεγραμμϋνεσ ςυμβϊςεισ και με την θετικό για
την εταιρεύα εξϋλιξη των δικαςτικών αποφϊςεων που ϋχουν τελεςιδικόςει
απορρϋει το ςυμπϋραςμα για το 2018 θα εύναι μια κερδοφόρα χρόςη.

γ. Ανϊλυςη αποτελεςμϊτων χρόςησ
Οι μικτϋσ ζημύεσ τησ εταιρεύασ ανόλθαν ςε ευρώ 35.477,93 € ϋναντι κερδών 381,41
€ του ϋτουσ 2016 .Με την προςθόκη των εξόδων λειτουργύασ και χρεωςτικών τόκων,
την προςθόκη των ϋκτακτων και ανόργανων εςόδων και κερδών και την αφαύρεςη
των ϋκτακτων και ανόργανων εξόδων και ζημιών καθώσ και την προςθόκη των
εςόδων προηγουμϋνων χρόςεων και την αφαύρεςη προηγουμϋνων χρόςεων ,
δημιουργόθηκαν ζημύεσ χρόςεωσ ύψουσ 105.401,45 € ϋναντι ζημιών το 2016
72.441,68 € .
δ. Ακολουθούμενεσ βαςικϋσ λογιςτικϋσ αρχϋσ
Για την κατϊρτιςη του Ιςολογιςμού τησ παρούςασ χρόςησ όπωσ και τον ςυνοδεύοντα
αυτόν λογαριαςμό αποτελεςμϊτων χρόςησ, εφαρμόςτηκαν οι ακόλουθεσ βαςικϋσ
λογιςτικϋσ αρχϋσ ςύμφωνα με τα Ελληνικϊ Λογιςτικϊ Πρότυπα :
δ1. Αποτύμηςη παγύων περιουςιακών ςτοιχεύων και αποςβϋςεισ αυτών
Σα ενςώματα πϊγια περιουςιακϊ ςτοιχεύα ϋχουν αποτιμηθεύ ςτην αξύα
κτόςησ αυτών (ιςτορικό κόςτοσ), και οι αποςβϋςεισ των υπολογύςτηκαν
βϊςει των διατϊξεων του Ν.4172/2013 όπωσ αυτόσ τροποποιόθηκε με το
Ν.4110/2013 και ςε ςυνδυαςμό με τισ διατϊξεισ του Ν.4308/2014 και
ανόλθαν ςτο ποςό των 39.169,59 €.

δ2. Κόςτοσ Πωληθϋντων
Σο κόςτοσ των πωληθϋντων υπολογύςθηκε ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ
και περιλαμβϊνει το κόςτοσ των παρεχόμενων υπηρεςιών όπωσ και όλεσ τισ
ςχετικϋσ δαπϊνεσ. Επύςησ περιλαμβϊνει το μϋροσ των αποςβϋςεων των
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παραγωγικών παγύων ςτοιχεύων που αναλογούν και υπολογύςθηκαν ςύμφωνα
με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ όπωσ αυτϋσ μνημονεύονται ςτο προηγούμενο ϊρθρο.

3. Aνϊλυςη των αποτελεςμϊτων, λειτουργικών εξόδων
Σα ςτοιχεύα που ακολουθούν εύναι διαφωτιςτικϊ τησ πορεύασ των εργαςιών τησ
εταιρεύασ για την κλειόμενη χρόςη.
Η διαμόρφωςησ των αποτελεςμϊτων χρόςησ ϋχει ωσ εξόσ:
 Κύκλοσ εργαςιών (Πωλόςεισ)
 Mεύον

147.333,68

Κόςτοσ πωλόςεων

182.811,61

 Μικτϊ αποτελϋςματα εκμ/ςεωσ (κϋρδη)
 Πλϋον

(35.477,93)

Άλλϊ ϋςοδα εκμ/ςεωσ

 ύνολο

0,00
(35.477,93)

Μεύον
1. Έξοδα Διοικητικόσ Λειτουργύασ

(66.565,87)

2. Έξοδα Λειτουργύασ Διαθϋςεωσ

(11.676,69)

3. Έξοδα ερευνών και Ανϊπτυξησ

(398,84)

4. Άλλα ϋξοδα και ζημύεσ
Μερικϊ αποτελϋςματα (ζημύεσ εκμ/ςεωσ)

(2.328.06)
-116.447,39

Πλϋον ( ό μεύον )
1. Έςοδα ςυμμετοχών

0,00

2. Έςοδα χρεογρϊφων

0,00

3. Κϋρδη πωλόςεωσ ςυμμετοχών & χρ/φων

0,00

4. Πιςτωτικού Σόκοι και ςυναφό ϋςοδα

0,34

Μεύον
1. Διαφορϋσ αποτύμηςησ
2. Έξοδα & Ζημύεσ αυμμετοχών & χρ/φων
3. Φρεωςτικού τόκοι και ςυναφό ϋξοδα

0,00
0,00
2.288,49

Ολικϊ αποτελϋςματα (ζημύεσ εκμετταλεύςεωσ) (118,735,54)
Πλϋον ( ό Μεύον ) Έκτακτα αποτελϋςματα
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1. Έκτακτα & ανόργανα ϋςοδα

40.458,70

2. Έκτακτα κϋρδη

0,00

3. Έςοδα προηγούμενων χρόςεων

0,00

4. Έςοδα από προβλϋψεισ προηγούμενων χρόςεων
Μείον
1. Έκτακτα & ανόργανα ϋξοδα
2. Έκτακτα ζημύεσ

0,00

0.00
0,00

3. Έξοδα προηγούμενων χρόςεων

27.124,41

4. Προβλϋψεισ για ϋκτακτουσ κινδύνουσ
5. Οργανικϊ και ϋκτακτα αποτελϋςματα (Ζημύεσ)
ύνολο αποςβϋςεων

(105.401,45)
39.169,59

Μεύον Οι από αυτϋσ ενςωματωμϋνεσ ςτο λειτ.κόςτοσ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (ΖΗΜΙΕ )ΦΡΗΕΩ

39.169,59
(105.401,45)

Καλαμϊτα 03/08/2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.
ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΓΤΡΑΚΗ

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΟΤ Δ.

ΘΕΟΦΑΡΗ ΡΕΚΚΑ
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