Λ. Ιωαννίνων 210 - Πρέβεζα
Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 016917449000

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ 32ης ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2019 - 31/12/2019
σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) (ν.4308/2014)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α.ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ........................................................................................................................... 3
Β. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή...................................................................................................... 8
Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ............................................................................................................................... 12
Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ .......................................................................................................................................................... 13
Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ........................................................................................ 13
1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) ............................................................................................................. 14
2. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (παρ. 3 και 4 άρθρου 29) .......................................................................... 14
3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 του άρθρου 29) ........................................................................................................... 14
4. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.............................................................................. 15
4.1
Ενσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια (παρ. 8 άρθρου 29) ....................................................................................... 15
4.2
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών (παρ. 18 άρθρου 29).......... 16
4.3
Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της Εταιρείας (παρ. 13 άρθρου 29).................................................................. 16
4.4
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη (παρ. 14 άρθρου 29) ................................................ 16
4.5
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις)
εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29) ................................................................................................................ 17
4.6
Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού (παρ. 23 άρθρου 29) ...................................................................................... 17
4.7
Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25 άρθρου 29) .................................... 17
4.8
Αμοιβές μελών Διοικητικού, Διαχειριστικού και Εποπτικού Συμβουλίου (παρ. 30 άρθρου 29) ...................................... 17
4.9
Κύκλος εργασιών (παρ. 24 άρθρου 29) .................................................................................................................. 17
4.10
Διανομή αποτελεσμάτων (παρ. 19 άρθρου 29)....................................................................................................... 17
4.11
Επιμέρους στοιχεία εσόδων – εξόδων (παρ. 17 άρθρου 29) ..................................................................................... 18
4.12
Γεγονότα μετά το τέλος της περιόδου (παρ. 9 και 33 άρθρου 29) .............................................................................. 18

Α.ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέτουμε υπόψη σας για έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019,
οι οποίες έχουν συνταχθεί βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) και σας παραθέτουμε τις παρακάτω
επεξηγήσεις.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Με την λήξη της 32ης εταιρικής χρήσης η Εταιρεία παρουσιάζει, σύμφωνα με τις Οικονομικές Καταστάσεις της,
τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία:
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά την χρήση του 2019, ανήλθε σε 332.464,39 € έναντι 213.516,24 € το
2018, αυξημένος κατά ποσοστό 55% περίπου.
Το αποτέλεσμα μετά φόρων της κλειόμενης χρήσης 2019 ανήλθε σε κέρδος ποσού 9,62 € έναντι επίσης
κερδών ποσού 708,77 € της προηγούμενης χρήσης 2018.
ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας διαμορφώθηκαν την κλειόμενη χρήση 2019 σε σύγκριση με την
προηγούμενη χρήση 2018, ως εξής:
Χρήση 2019
687.783,83
=
1,59
432.194,49

Χρήση 2018
537.352,70
=
1,90
282.559,13
38.675,61

Έμμεση
ρευστότητα

=

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις

Ταμειακή
ρευστότητα

=

Διαθέσιμα
Βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις

139.340,74

Δανειακά προς ίδια
κεφάλαια

=

Συνολικές υποχρεώσεις
Ίδια κεφάλαια

Καθαρά κέρδη
προς πωλήσεις

=

Καθαρά κέρδη
Συνολικές πωλήσεις

=

0,32

432.194,49
264.502,36

=

163,40%

9,62
332.464,39

=

0,00%

432.194,49

=

0,14

282.559,13
264.492,74

=

106,83%

708,77
213.516,24

=

0,33%

282.559,13

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩN
Η Εταιρεία εκτίθεται σε ορισμένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνο αγοράς , πιστωτικό
κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, καθώς και σε κινδύνους που πηγάζουν από τη γενικότερη οικονομική ύφεση και
αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την ελληνική αλλά και την παγκόσμια αγορά.
Στο πλαίσιο της διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων η Διοίκηση και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες αυτής,
διαμορφώνει τις διαδικασίες και τις πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση
του προκείμενου κινδύνου. Επίσης, μεριμνά για την αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων για το σκοπό αυτό
διαδικασιών και ρυθμίσεων και ιδίως:
- καταγράφει και μεριμνά για την πολιτική των προσεγγίσεων και των μεθόδων υπολογισμού της αξίας των
ανοιγμάτων και της προσαρμογής της αξίας και των προβλέψεων αυτών
- εφαρμόζει πρόγραμμα προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και ειδικών αναλύσεων ευαισθησίας, βάσει των
οποίων εκτιμάται και ποσοτικά η έκθεση της Εταιρείας στους κινδύνους αυτούς
- μελετά δυνατότητες χρήσης ή απόκτησης χρηματοοικονομικών μέσων ή εργαλείων αντιστάθμισης των
κινδύνων
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Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο ρευστότητας και στον πιστωτικό κίνδυνο εξαρτάται στο μέλλον από τους
κινδύνους που απορρέουν από το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον της Εταιρείας και της προοπτικές της ελληνικής
και παγκόσμιας αγοράς.
Στο πλαίσιο της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου ρευστότητας η Εταιρεία διαμορφώνει
ειδικές δικλείδες ασφαλείας, διαδικασίες και πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική πρόληψη και
διαχείριση των εν λόγω κινδύνων.
Αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο ρευστότητας σημειώνεται ότι, η παροχή υπηρεσιών της
Εταιρείας γίνεται κυρίως σε φορείς του Δημοσίου, Διαχειριστικές Επιτροπές Προγραμμάτων, ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού κλπ,
όπου δεν τηρούνται πάντα αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα, λόγω των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται. Σαν
αποτέλεσμα, η Εταιρεία, παρόλο που προσπαθεί να διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητάς της μέσω παρακολούθησης
των προγραμματισμένων πληρωμών για μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, βρίσκεται αρκετά συχνά σε οικονομική
δυσχέρεια, λόγω της καθυστέρησης ολοκλήρωσης των διαδικασιών που απαιτούνται προκειμένου να εισπραχθούν τα
ποσά που αντιστοιχούν στις συναλλαγές της.
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Δεν υπήρξε μεταβολή στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την κλειόμενη χρήση. Το συνολικά
καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 249.430,00 € διαιρούμενο σε 24.943 κοινές και
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας των 10,00 € έκαστη.
ΥΠΑΡΞΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η Εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα.
Η Εταιρεία δεν διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων.
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η Εταιρεία δεν διαθέτει λογαριασμούς καταθέσεων σε συνάλλαγμα ούτε επίσης χρεόγραφα βραχυπρόθεσμης
τοποθέτησης.
Συμμετέχει με: α) ποσό 2.934,70 ευρώ στην «ΠΙΝΔΟΣ – Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού», β) ποσό 880,41 ευρώ
(30 εταιρικά μερίδια σε σύνολο 1.000) στην Κοινοπραξία «Οδύσσεια – Νέος Περίπλους Πολιτιστικό Δίκτυο)» και γ)
ποσό 1.467,35 ευρώ στην «Αγροτουριστική Α. Ε.».
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Εταιρεία δεν έχει δραστηριότητες στον τομέα αυτό
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η πορεία των εργασιών της Εταιρείας μας (Κύκλος Εργασιών) της χρήσεως που εξετάζουμε, παρουσίασε
αύξηση, κατά 55% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Ήδη από τα έτη 2017 - 2018 αλλά και στη συνέχεια το 2019 η Εταιρεία έχει επιλύσει, σε βραχυχρόνιο
τουλάχιστον ορίζοντα, το σημαντικό πρόβλημα της ρευστότητας που αντιμετώπιζε τα προηγούμενα χρόνια,
δημιουργώντας προϋποθέσεις ικανές ώστε να επιλυθούν μια σειρά από σημαντικά προβλήματα που συσσωρεύτηκαν
κατά το παρελθόν. Σήμερα, με ορίζοντα υλοποίησης της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014–2020 (2017-2023)
υλοποιεί τρία εγκεκριμένα Τοπικά Προγράμματα για τις Περιφερειακές Ενότητες Πρέβεζας και Άρτας. Συγκεκριμένα:
1. CLLD/LEADER του ΠΑΑ
Στις 09/11/2019 και για τις ανάγκες υλοποίησης του Υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και
την εμψύχωση» του προγράμματος τοπικής ανάπτυξης σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 2917/01-11-2017 απόφαση ένταξης,
αποστείλαμε στην ΕΥΔ του ΠΑΑ της Περιφέρειας Ηπείρου το υπ. αρίθμ.: 37/09-11-2017 αίτημα προκαταβολής ύψους
492.000,00€. H αιτούμενη προκαταβολή αντιστοιχούσε στο 40% της δημόσιας δαπάνης του Υπ. 19.4 του προγράμματος
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τοπικής ανάπτυξης της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ, η οποία ανέρχεται σε 1.230.000,00€ και αντιστοιχεί σε ποσοστό στο 20% επί
της δημόσιας δαπάνης ΕΓΤΑΑ 6.150.000,00€ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3206/12-12-2016, (ΦΕΚ. 4111/Β/2016)
απόφαση έγκρισης Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης και όπως αυτή ισχύει. Για τη λήψη της εν’ λόγω προκαταβολής
εκδόθηκε ισόποση εγγυητική επιστολή: 050/314/6.11.2017, αορίστου χρόνου, υπέρ ΟΠΕΚΕΠΕ και ύψους 492.000,00€.
Έχει εκδοθεί από τη συνεργαζόμενη Τράπεζα Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, σύμφωνα με την από 01/11/2017
μεταξύ μας σύμβαση, και αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% του αιτούμενου ποσού. Στις 07-11-2017 εκδόθηκε από την ΕΥΔ
της Περιφέρειας Ηπείρου η υπ. αρίθμ.:2964/07-11-2017(ΑΔΑ: 7ΞΡ07Λ9-ΥΑ2) απόφαση με θέμα: Έγκριση διάθεσης
πίστωσης για την χρηματοδότηση της πράξης «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ KAI ΤΗΝ ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΤΟΥ
ΜΕΤΡΟΥ 19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ» που αφορούσε την προκαταβολή του Υπομέτρου 19.4. Στις 24/11/2017
εκδόθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντολή πληρωμής 785/24-11-2017, Α/Α αιτήματος 1 και αριθμό παρτίδας 201719400019
(ΣΑΕ 2017ΣΕ08210000). Η καταβολή της προκαταβολής πραγματοποιήθηκε στις 29/11/2017 στον ειδικό τραπεζικό
λογαριασμό του Υπ. 19.4 με ΙΒΑΝ: GR3707500500003050002968112 της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου.
η
Στις 18/09/2019 αποστάλθηκε στην ΕΥΔ του ΠΑΑ της Περιφέρειας Ηπείρου την υπ. αρίθμ.: 312/18-09-2019 1
αίτηση μερικής πληρωμής. Η αίτηση αφορούσε το σύνολο των δαπανών που είχαμε πραγματοποιήσει ως δικαιούχος
του Υπομέτρου 19.4, από 19.09.2016 έως 04.04.2019 (πρώτη και τελευταία ημερομηνία εξόφλησης), η οποία
ανέρχονταν στις 396.481,09€ και αντιστοιχούσε στο 80,59% της προκαταβολής που είχαμε λάβει στις 29/11/2017,
ύψους 492.000,00€. Από το σύνολο των 396.481,09€ που υποβλήθηκαν οι 395.627,81€ αφορούσαν δαπάνες
μισθοδοσίας που παράγουν λειτουργικό κόστος (19.4.1), άμεσες δαπάνες που δεν παράγουν λειτουργικό κόστος
(19.4.2) και έμμεσες δαπάνες (19.4.3). Τέλος υποβλήθηκαν και δαπάνες εμψύχωσης (19.4.4) συνολικού ποσού 853,28€.
Αναλυτικότερα τα ποσά των υποδράσεων που υποβλήθηκαν προς έγκριση πληρωμής του υπομέτρου 19.4 έχουν ως
εξής:
 (19.4.1): δαπάνες προσωπικού ΕΓΤΑΑ, υποβλήθηκαν επιλέξιμες δαπάνες συνολικού ύψους 337.107,90€.
 (19.4.2): άμεσες δαπάνες ΕΓΤΑΑ, υποβλήθηκαν επιλέξιμες δαπάνες συνολικού ύψους 7.953,73€
 (19.4.3): έμμεσες δαπάνες ΕΓΤΑΑ, δεν υποβλήθηκαν δαπάνες, αντιστοιχεί στο 15% επί του υπομέτρου 19.4.1
συνολικού ύψους 50.566,18€ (σύμφωνα με την παρ. 11 άρθρο 16 της ΥΑ 1547/2019 όπως κάθε φορά ισχύει).
 (19.4.4): δαπάνες εμψύχωσης ΕΓΤΑΑ, υποβλήθηκαν επιλέξιμες δαπάνες συνολικού ύψους 853,28€
ο
Από το 1 αίτημα έγινε περικοπή ύψους 115,80€ από την ΕΥΔ του ΠΑΑ της Περιφέρειας Ηπείρου. Η περικοπή
ης
αφορούσε έμμεσες δαπάνες (19.4.2.2 - Μετακινήσεις) και τελικώς εγκρίθηκε τελικό ποσό 1 πληρωμής ύψους
396.365,29€, εκ των οποίων το ποσό των 395.512,01€ αφορούσε δαπάνες μισθοδοσίας που παράγουν λειτουργικό
κόστος (19.4.1), άμεσες δαπάνες που δεν παράγουν λειτουργικό κόστος (19.4.2) και έμμεσες δαπάνες (19.4.3). Τέλος
υποβλήθηκαν και δαπάνες εμψύχωσης (19.4.4) συνολικού ποσού 853,28€. Αναλυτικότερα τα ποσά που εγκρίθηκαν και
πληρώθηκαν για το Υπομέτρο 19.4 ανά υποδράση έχουν ως εξής:
 (19.4.1): δαπάνες προσωπικού ΕΓΤΑΑ, επιχορηγήθηκε το ποσό των 337.107,90€.
 (19.4.2): άμεσες επιλέξιμες δαπάνες ΕΓΤΑΑ, επιχορηγήθηκε το ποσό των 7.837,93€
 (19.4.3): έμμεσες δαπάνες ΕΓΤΑΑ, δεν υποβλήθηκαν δαπάνες, αντιστοιχεί στο 15% επί του υπομέτρου 19.4.1 και
επιχορηγήθηκε το ποσό των 50.566,18€ (σύμφωνα με την παρ. 11 άρθρο 16 της ΥΑ 1547/2019 όπως κάθε φορά
ισχύει)
 (19.4.4): δαπάνες εμψύχωσης ΕΓΤΑΑ, επιχορηγήθηκε το ποσό των 853,28€.
ης
Η οριστικοποίηση του υπ. αρίθμ.: 312/18-09-2019 αιτήματος 1 μερικής πληρωμής από την ΕΥΔ Περιφέρειας
Ηπείρου έγινε στις 26/09/2019. Στις 18/10/2019 εκδόθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντολές πληρωμών που αφορούσαν: α)
δαπάνες εμψύχωσης με αρ. εντ.: 38/18-10-2019, Α/Α αιτήματος 1, αριθμό παρτίδας 201919400050 (ΣΑΕ
2017ΣΕ08210000) και ποσού 853,28€ και β) λειτουργικές δαπάνες με αρ. εντ.: 38/18-10-2019, Α/Α αιτήματος 2, αριθμό
η
παρτίδας 201919400050 (ΣΑΕ 2017ΣΕ08210000) και ποσού 395.512,01€. Η 1 μερική πληρωμή καταβλήθηκε στις
22/10/2019, στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του Υπομέτρου 19.4 με ΙΒΑΝ: GR3707500500003050002968112 της
Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου.
Στις 26/05/2020 και για τις ανάγκες υλοποίησης του Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 του τοπικού μας
προγράμματος, σύμφωνα και με την υπ’ αρίθμ. 3206/12-12-2016 (ΦΕΚ. 4111/Β/2016) απόφαση έγκρισης
Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης, αποστείλαμε στην ΕΥΔ του ΠΑΑ της Περιφέρειας Ηπείρου το υπ. αρίθμ.: 571/26-052020 αίτημα προκαταβολής, ύψους 810.900,00€. H αιτούμενη προκαταβολή αντιστοιχεί στο 17% της δημόσιας δαπάνης
για το Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 του τοπικού μας προγράμματος. Η δημόσια δαπάνη για το Υπομέτρο 19.2
ανέρχεται σε 4.770.000,00€ σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ.:2696/25-09-2017 απόφαση αποδοχής της πρότασης του
αναμορφωμένου προγράμματος τοπικής ανάπτυξης, όπως ισχύει. Για τη λήψη της εν’ λόγω προκαταβολής εκδόθηκε
ισόποση εγγυητική επιστολή: 050/326/13.05.2020, αορίστου χρόνου, υπέρ ΟΠΕΚΕΠΕ και ύψους 810.900,00€. Έχει
εκδοθεί από τη συνεργαζόμενη Τράπεζα Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, σύμφωνα με την από 01/11/2017 μεταξύ
μας σύμβαση, και αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% του αιτούμενου ποσού.
ης
Η οριστικοποίηση του υπ. αρίθμ.: 571/26-05-2020 αιτήματος 1 μερικής πληρωμής από την ΕΥΔ Περιφέρειας
Ηπείρου έγινε στις 03/06/2020. Δεν έχει έως σήμερα εκδοθεί σχετικό ένταλμα πληρωμής της από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Εκδόθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντολή πληρωμής με αρ. εντ.: 4660/23-06-2020, Α/Α αιτήματος 1, αριθμό παρτίδας
202019000020 και ποσού 810.900,00€. Η καταβολή του εγκεκριμένου ποσού πραγματοποιήθηκε στις 26/06/2020 στον
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ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του Υπομέτρου 19.2 με ΙΒΑΝ: GR8007500500003050002968114 της Συνεταιριστικής
Τράπεζας Ηπείρου.
Στις επόμενες άμεσες ενέργειες και έως το τέλος του 2020 αναμένεται να πραγματοποιηθεί αίτημα
προκαταβολής του Υπομέτρου 19.3 έως το τέλος του 2020. Το ποσό που θα αιτείται θα ανέρχεται στις 75.000,00€,
ποσοστό 50% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 150.000,00€, σύμφωνα και με την υπ’ αρίθμ.:2696/25-09-2017
απόφαση αποδοχής της πρότασης του αναμορφωμένου προγράμματος τοπικής ανάπτυξης της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ. Το
αίτημα προκαταβολής θα συνοδεύεται από ισόποση εγγυητική επιστολή, υπέρ ΟΠΕΚΕΠΕ και ισχύς αορίστου χρόνου,
σύμφωνα και με τα οριζόμενα του άρθρου 14 της ΥΑ 6344/26-09-2019 (ΦΕΚ 3769/Β΄/11-10-2019): “Πλαίσιο υλοποίησης
του υπομέτρου 19.3 «Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική & διατοπική)» του
Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020”
ο
Τέλος όσον αφορά το Υπομέτρο 19.4: αναμένεται να πραγματοποιηθεί 2 αίτημα μερικής πληρωμής του κατά
ο
ο
το 3 ή το αργότερο 4 τρίμηνο του 2020. Θα φορά πραγματοποιημένες δαπάνες που έχουν εξοφληθεί από 01/01/2019
έως και την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος. Το ύψος του αιτήματος θα ξεπερνά το 40% της προκαταβολής
ου
(αναμένεται να ανέρχεται περίπου στο 70% αυτής). Μετά και την υποβολή του 2 αιτήματος πληρωμής η απορρόφηση
για το Υπομέτρο 19.4 αναμένεται να ανέλθει περίπου στο ποσό των 740.000,00€ (προϋπολογιζόμενο ποσοστό
απορρόφησης 60%).
2. CLLD/LEADER του ΕΠΑλΘ
Από την υλοποίηση του Τ.Π. ΕΠΑλθ τα συνολικά έσοδα για την Εταιρεία αναμένεται, σύμφωνα με τον
εγκεκριμένο προϋπολογισμό, να ανέλθουν στις 425.000,00€ (ποσοστό 25% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού) κα θα
αφορούν επιλέξιμες δαπάνες για το χρονικό διάστημα από 17/09/2016 έως 31/12/2023. Έως το τέλος του 2019
υποβλήθηκαν τα με:
ο
 Αριθμ. Πρωτ.:192/07-02-2019 , εγκεκριμένο 1 Δελτίο Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ) Υποέργου 2, που αφορούσαν
πιστοποιημένες λειτουργικές δαπάνες πληρωμών για το διάστημα από 17-09-2016 έως 31-10-2018, συνολικού
ύψους 60.256,94€.
ο
 Αριθμ. Πρωτ.:263/25-06-2019 , εγκεκριμένο 2 Δελτίο Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ) Υποέργου 2, που αφορούσαν
πιστοποιημένες λειτουργικές δαπάνες πληρωμών για το διάστημα από 30-11-2016 έως 25-06-2019, συνολικού
ύψους 35.844,33€.
ο
 Αριθμ. Πρωτ.:345/14-11-2019 , εγκεκριμένο 3 Δελτίο Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ) Υποέργου 2, που αφορούσαν
πιστοποιημένες λειτουργικές δαπάνες πληρωμών για το διάστημα από 13-05-2019 έως 31-10-2019, συνολικού
ύψους 31.427,71€.
Ειδικότερα για το 2019 υπάρχουν και άλλες λειτουργικές δαπάνες οι οποίες υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν
σε επόμενα Δελτία Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ) μέσα στο 2020 και συγκεκριμένα:
ο
 Αριθμ. Πρωτ.:498/05-03-2020, εγκεκριμένο 4 Δελτίο Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ) Υποέργου 2, που αφορούσαν
πιστοποιημένες λειτουργικές δαπάνες πληρωμών για το διάστημα από 09-07-2019 έως 28-02-2019, συνολικού
ύψους 22.781,21€.
ο
 5 Δελτίο Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ) Υποέργου 2 προς υποβολή, που αφορά πιστοποιημένες λειτουργικές δαπάνες
πληρωμών για το διάστημα από 01-10-2019 έως 30-06-2020, συνολικού ύψους 32.677,51€.
ο
Τέλος μετά και το εγκεκριμένο 4 Δελτίο Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ) Υποέργου 2 υποβάλαμε με το υπ. αρίθμ.:
549/05-05-2020 έγγραφό μας 2ο αίτημα πληρωμής του Υποέργου (2) με τίτλο «Επιχορήγηση της ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για δαπάνες λειτουργίας και συντονισμού» της
Πράξης με Τίτλο «Επιχορήγηση της ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία
ΟΤΑ για την υλοποίηση προπαρασκευαστικών ενεργειών και δαπανών λειτουργίας και συντονισμού», και κωδ. MIS
5010820, ποσού 70.028,00€. Με το υπ. αρίθμ.: 33801/17-06-2020 της ΕΥΔ του ΕΠΑλΘ έγινε αποδεκτό και αναμένεται η
πληρωμή του από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του
Υπομέργου 2 με ΙΒΑΝ: GR1007500500003050002968113, της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου.
3. ΤΑΠΤοΚ του ΕΚΤ
Η Εταιρεία συμμετείχε στην με αρ. πρωτ. 1984/15-11-2017 (ΑΔΑ: 6ΕΡΑ7Λ9-ΜΩΥ) πρόσκληση για την υποβολή
προτάσεων Στρατηγικής “Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων” (ΤΑΠΤοΚ) στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020, όπου ορίσθηκε με τις αποφάσεις 3471/28-12-2017 (ΑΔΑ:ΩΒ1Γ7Λ933Μ) και 3544/28-12-2017 (ΑΔΑ: 68ΟΠ7Λ9-Ο0Β) και αριθμό ΦΕΚ 549/21-2-2018 ως Ομάδας Τοπικής δράσης της
Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ -ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ-Leader της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ με τίτλο «Δράσεις ΕΚΤ στις
περιοχές ΤΑΠΤοΚ των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας και Θάλασσας» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020 και συνολικό προϋπολογισμό προγράμματος 500.000,00 € για την επόμενη
πενταετία (2019 – 2023). Το 2019 με την υπ. αρίθμ.: 1314/15-05-2019 Απόφαση Ένταξης Πράξης «Κάλυψη λειτουργικών
εξόδων ΟΤΔ για τις δράσεις ΕΚΤ στις εγκεκριμένες περιοχές ΤΑΠΤοΚ ΕΚΤ-Leader της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ» με Κωδικό ΟΠΣ
5044909 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», εγκρίθηκαν 75.000,00€ που αφορούν λειτουργικές
δαπάνες της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα από 01/05/2019 έως 31/12/2022.
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Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν η πορεία της Εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική και αναμένεται να βελτιωθεί
στις επόμενες χρήσεις.
ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Άξιο αναφοράς αποτελεί και το γεγονός πως η διάδοση της νόσου Covid-19 από την αρχή του 2020 έως και
σήμερα, έχει επιφέρει τεράστιες ανατροπές σε εθνικό επίπεδο, καθώς οι επιπτώσεις της δοκιμάζουν σκληρά, εκτός από
τα συστήματα δημόσιας υγείας, και τις οικονομίες των κρατών που πλήττονται. Οι κυβερνήσεις καλούνται να
αντιμετωπίσουν την διπλή πρόκληση της εξομάλυνσης της επιδημιολογικής καμπύλης και της καμπύλης της
οικονομικής ύφεσης. Κοινή επιδίωξη, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί η ελαχιστοποίηση
των συνεπειών από την διακοπή μεγάλου μέρους της οικονομικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερα όσον αφορά την
υλοποίηση των Επιχειρησιακών Ευρωπαϊκών Τοπικών Προγραμμάτων, για την αντιμετώπιση των οικονομικών και
κοινωνικών επιπτώσεων που προέκυψαν μέσα από την πανδημία Covid 19, εξετάζεται η επιτάχυνση των διαδικασιών
για την βέλτιστη αξιοποίηση πόρων, με προτεραιότητα στην υλοποίηση μέτρων και δράσεων που έχουν ήδη εξαγγελθεί
ή και όσων προγραμματίζονται να εξαγγελθούν άμεσα σε πανελλαδικό επίπεδο. Επιπλέον μια μετακίνηση και
ανακατανομή πόρων ενδεχομένως να επιταχύνει και τη λογική της αναθεώρησης αυτών των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων, με στόχο την αποτελεσματική απορρόφηση των κονδυλίων από ώριμα και άμεσα υλοποιήσιμα έργα. Η
στρατηγική που θα ακολουθηθεί θα αναμορφωθεί σε συνέχεια των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την
τροποποίηση των κανονισμών, προκειμένου να παρασχεθεί μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των διαθέσιμων
πόρων των Ευρωπαϊκών Ταμείων (όπως ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ, ΕΚΤ κλπ).
Η Εταιρεία ενημερώθηκε για το θάνατο του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου της, από τον οποίο έχει απαίτηση
ποσού 19.669,56€, ποσό καταγεγραμμένο και επιβεβαιωμένο στα βιβλία της εταιρείας από προηγούμενες χρήσεις. Το
ποσό αυτό θα καταστεί πλέον ανείσπραχτο καθότι δεν υπάρχει πρόθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο να κινηθεί
νομικά για την είσπραξή του. Προτείνεται να γίνουν οι ανάλογες λογιστικές τακτοποιήσεις στην τρέχουσα χρήση 2020,
με την ανάλογη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.
Τέλος η Εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής μέτρων αναχαίτισης της πανδημίας, συνέχισε κανονικά
την οικονομική της δραστηριότητα και δεν είχε προβεί σε αναστολή της λειτουργίας της. Ταυτόχρονα το σύνολο του
προσωπικού της συνέχιζε κι εργάζονταν κανονικά, δεν τέθηκε σε αναγκαστική παύση εργασίας ούτε και άλλαξε η σχέση
εργασίας του με την Εταιρεία.
Τελειώνοντας, παρακαλούμε κ.κ. Μέτοχοι να εγκρίνετε τις υποβαλλόμενες Οικονομικές Καταστάσεις και να
μας απαλλάξετε, όπως επίσης και τον Ορκωτό Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση
1/1/2019 – 31/12/2019.
Πρέβεζα, 29 Ιουνίου 2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Καλαντζής Νικόλαος
Α.Δ.Τ. ΑΖ 247672

Ζαχαριάς Νικόλαος
Α.Δ.Τ. ΑΖ 248461
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ΑΡΤΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

●Α.Μ. ΕΛΤΕ: 46● Α.Μ. ΣΟΕΛ: 181● Α.Φ.Μ.: 800585270●Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ ● ΓΕΜΗ:130812801000

Β. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.»
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» (η
«Εταιρεία»), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2019, την
κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό
προσάρτημα.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο
της έκθεσής μας «Βάση για γνώμη με επιφύλαξη», οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2019, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που
έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.
Βάση για γνώμη με επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα:
1) Στους λογαριασμούς των απαιτήσεων και των δουλευμένων εσόδων περιόδου περιλαμβάνονται
και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την προηγούμενη χρήση, συνολικού ποσού 94.950 ευρώ
περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί ολοσχερής απομείωση των απαιτήσεων αυτών, με συνέπεια η αξία
των εμπορικών απαιτήσεων από πελάτες, η καθαρή θέση και τα αποτελέσματα των προηγούμενων
χρήσεων να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.
2) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία. Κατά την 31/12/2019, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται
σε 49.500 ευρώ περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους να
εμφανίζονται μειωμένες κατά 49.500 ευρώ περίπου, η καθαρή θέση αυξημένη κατά 49.500 ευρώ
περίπου και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης και των προηγούμενων χρήσεων αυξημένα
κατά 6.500 ευρώ περίπου και 43.000 ευρώ περίπου αντίστοιχα.
3) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για
τις χρήσεις από 2014 έως 2019. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών
δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία 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.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά
περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των
εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία,
καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες
Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας
υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου
Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή
και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.
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Έμφαση θέματος
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη του ελέγχου, εφιστούμε την προσοχή σας στη
σημείωση 4.5 που παρατίθεται στο Προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων, στην οποία
γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι κατά της Εταιρείας έχει ασκηθεί αγωγή από τρίτο, διεκδικώντας
αποζημιώσεις συνολικού ποσού 78.800 ευρώ περίπου. Η τελική έκβαση της αγωγής αυτής δεν
είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει σχηματιστεί
οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με την αγωγή αυτή.
Άλλο θέμα
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την προηγούμενη χρήση που έληξε την 31/12/2019
ελέγχθηκαν από άλλη ελεγκτική Εταιρεία. Για την εν λόγω χρήση ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
εξέδωσε την 8/8/2019 έκθεση ελέγχου με γνώμη με επιφύλαξη.
Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις
δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται
δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας
όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα
και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση
είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη
ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η
εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος
που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία,
θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν
από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε
εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που
λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη
διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας
ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε
ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη
μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι
υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει
συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη
των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την
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διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της
Εταιρείας.
• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που
χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών
γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν
για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να
υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη
δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε
υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές
γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις
είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματα μας βασίζονται σε
ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο,
μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει
να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι
οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τον
τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το
χρονοδιάγραμμα
του
ελέγχου,
καθώς
και
σημαντικά
ευρήματα
του
ελέγχου,
συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης
του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του
Ν.4336/2015 (μέρος Β), σημειώνουμε ότι:
1. Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτιστεί
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 150 και 153 του Ν. 4548/2018
και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της
χρήσης που έληξε την 31/12/2019.
2. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την Εταιρεία «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.
Ο.Τ.Α.» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση
Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
Πάτρα, 1 Αυγούστου 2020
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Αθανάσιος Αποστολόπουλος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12811
ΑΡΤΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΑΝΤΗΝΟΡΟΣ 16-18
Τ.Κ. 11634 ΑΘΗΝΑ
Α.Μ. ΕΛΤΕ: 46 Α.Μ. ΣΟΕΛ: 181

Αντιπρόσωποι της REANDA INTERNATIONAL
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Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημίες
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

Χρήση 2019
332.464,39
-190.668,35
141.796,04
0,00
141.796,04
-64.675,65
-72.997,62
-153,97
128,82
4.097,62
0,00
-3.374,92
722,70
-713,08
9,62

Χρήση 2018
213.516,24
-117.687,24
95.829,00
0,00
95.829,00
-42.195,80
-42.484,33
0,00
2.624,75
13.773,62
0,00
-11.994,99
1.778,63
-1.069,86
708,77
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Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31.12.2019

31.12.2018

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Μηχανολογικός εξοπλισμός

0,01

0,01

Λοιπός εξοπλισμός

1.563,11

1.853,02

Σύνολο

1.563,12

1.853,03

Λοιπά άυλα

2.067,44

2.563,68

Σύνολο

2.067,44

2.563,68

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι

5.282,46

5.282,46

Σύνολο

5.282,46

5.282,46

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

8.913,02

9.699,17

35.914,69

35.914,69

Δουλευμένα έσοδα περιόδου

121.945,80

229.066,02

Λοιπές απαιτήσεις

390.384,73

233.696,38

197,87

0,00

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

139.340,74

38.675,61

Σύνολο

687.783,83

537.352,70

Σύνολο κυκλοφορούντων

687.783,83

537.352,70

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

696.696,85

547.051,87

249.430,00

249.430,00

15.060,00

15.060,00

264.490,00

264.490,00

Αποτελέσματα εις νέο

12,36

2,74

Σύνολο

12,36

2,74

264.502,36

264.492,74

Τραπεζικά δάνεια

16.650,57

18.874,47

Εμπορικές υποχρεώσεις

53.276,22

52.705,04

0,00

631,89

5.917,29

3.587,86

11.013,83

5.234,40

344.635,89

200.829,69

700,69

695,78

Σύνολο

432.194,49

282.559,13

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

696.696,85

547.051,87

Άυλα πάγια στοιχεία

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις

Προπληρωμένα έξοδα

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
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Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1.

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ. Α.Ε. O.T.A. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ν. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Λ. Ιωαννίνων 210 - Πρέβεζα

ΑΡ. ΓΕΜΗ:

016917449000

Η Εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία
των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

2.

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (παρ. 3 και 4 άρθρου 29)

Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την
προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Η Εταιρεία λειτουργεί με την παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας.

3.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 του άρθρου 29)

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Εταιρεία
ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.
3.1 Τα ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν
κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους
παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους:
α/α

Περιγραφή

Συντελεστής απόσβεσης

(1)

Μηχανολογικός εξοπλισμός

10%

(2)

Μεταφορικά μέσα

16%

(3)

Εξοπλισμός Η/Υ – Λοιπός εξοπλισμός

10% - 20%

3.2 Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα της αρχικής
αναγνώρισης:
α)

τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον
αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου
χαρακτήρα. Η απόσβεση των άυλων στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός
του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις
διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

β)

Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δεν
μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με
συντελεστή απόσβεσης 10%, και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες
απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.

3.3 Σε τυχόν διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων, η
διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην
κατάσταση αποτελεσμάτων.
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3.4 Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες
ζημίες απομείωσης.
3.5 Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα
επιμετρούνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου
και τυχόν ζημίες απομείωσης.
3.6 Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.
Μεταγενέστερα επιμετρούνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.
3.7 Δεν γίνονται προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία. Αν γίνονταν, θα
αναγνωρίζονταν και θα επιμετρούνταν στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού.
3.8 Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στα
ονομαστικά τους ποσά.
3.9 Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στο
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.
3.10 Τυχόν διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό των μη
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή
ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
3.11 Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον
φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου
για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις.
3.12 Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται
σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει
ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρούνται
με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του
δουλευμένου. Τα μερίσματα ή το εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων,
αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. Τα
δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.
3.13 Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου.
3.14 Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη
διόρθωση:
3.15 α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για την
σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και
3.16 β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της
συγκριτικής περιόδου.
3.17 Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται ότι
προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές
δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.
3.18 Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

4.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

4.1 Ενσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια (παρ. 8 άρθρου 29)
Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία των
λογαριασμών των ενσωμάτων και άυλων παγίων.
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Ενσώματα πάγια

Ακίνητα

Μηχ/κός
εξοπλισμός

Λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

Αξία κτήσης την 31/12/2017

0,00

70.630,25

156.272,80

226.903,05

Προσθήκες
Αξία κτήσης την 31/12/2018

0,00
0,00

0,00
70.630,25

1.664,60
157.937,40

1.664,60
228.567,65

Προσθήκες
Αξία κτήσης την 31/12/2019

0,00
0,00

0,00
70.630,25

133,70
158.071,10

133,70
228.701,35

Αποσβέσεις - απομειώσεις την 31/12/2017

0,00

70.630,24

155.806,01

226.436,25

Αποσβέσεις
Αποσβέσεις - απομειώσεις την 31/12/2018

0,00
0,00

0,00
70.630,24

278,37
156.084,38

278,37
226.714,62

Αποσβέσεις
Αποσβέσεις - απομειώσεις την 31/12/2019

0,00
0,00

0,00
70.630,24

423,61
156.507,99

423,61
227.138,23

Λογιστική αξία την 31/12/2018

0,00

0,01

1.853,02

1.853,03

Λογιστική αξία την 31/12/2019

0,00

0,01

1.563,11

1.563,12

Άυλα πάγια στοιχεία

Λοιπά άυλα

Σύνολο

Αξία κτήσης την 31/12/2017

8.871,56

8.871,56

Προσθήκες
Αξία κτήσης την 31/12/2018

0,00
8.871,56

0,00
8.871,56

Προσθήκες
Αξία κτήσης την 31/12/2019

0,00
8.871,56

0,00
8.871,56

Αποσβέσεις - απομειώσεις την 31/12/2017

5.819,44

5.819,44

Αποσβέσεις
Μειώσεις
Αποσβέσεις - απομειώσεις την 31/12/2018

496,24
-7,80
6.307,88

496,24
-7,80
6.307,88

Αποσβέσεις
Αποσβέσεις - απομειώσεις την 31/12/2019

496,24
6.804,12

496,24
6.804,12

Λογιστική αξία την 31/12/2018

2.563,68

2.563,68

Λογιστική αξία την 31/12/2019

2.067,44

2.067,44

4.2 Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών (παρ. 18 άρθρου 29)
Δεν συντρέχει η περίπτωση.
4.3 Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της Εταιρείας (παρ. 13 άρθρου 29)
Δεν υπάρχουν.
4.4 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη (παρ. 14 άρθρου 29)
Δεν υπάρχουν.
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4.5 Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός
ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29)
Υπέρ της Εταιρείας υφίστανται κατά την 31/12/2019 οι παρακάτω εγγυητικές επιστολές:
- Εγγυητικές επιστολές εξασφάλισης απαιτήσεων

492.000,00 €

- Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση καλής εκτέλεσης συμβάσεων

102.700,00 €

Σύνολο

594.700,00 €

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις
2014 - 2019. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η
Εταιρεία 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.
Εναντίον της Εταιρείας εκκρεμεί αγωγή από πρώην εργαζόμενο συνολικού ποσού 78.800 € περίπου, για
την οποία αναμένεται η έκδοση της απόφασης και από την οποία η Εταιρεία εκτιμά ότι δε θα προκύψουν
σημαντικές επιβαρύνσεις και για το λόγο αυτό δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις.
4.6 Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού (παρ. 23 άρθρου 29)
Μέσος όρος προσωπικού

Χρήση 2019

Χρήση 2018

Διοικητικό προσωπικό

6

6

Εργατοτεχνικό προσωπικό

0

0

Σύνολο

6

6
Χρήση 2018

Μισθοί και ημερομίσθια

Χρήση 2019
232.283,51

Κοινωνικές επιβαρύνσεις

58.782,72

34.029,09

291.066,23

169.340,57

Παροχές σε εργαζόμενους

Σύνολο

135.311,48

4.7 Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25 άρθρου 29)
Δεν υπάρχουν.
4.8 Αμοιβές μελών Διοικητικού, Διαχειριστικού και Εποπτικού Συμβουλίου (παρ. 30 άρθρου 29)
Οι μικτές αποδοχές του Διευθυντή της Εταιρείας κατά την κλειόμενη χρήση ανήλθαν σε 34.688,22 €.
4.9 Κύκλος εργασιών (παρ. 24 άρθρου 29)
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας αφορά εξ ολοκλήρου την παροχή υπηρεσιών στο εσωτερικό.
4.10 Διανομή αποτελεσμάτων (παρ. 19 άρθρου 29)
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων όπως το κέρδος μετά φόρων της
κλειόμενης χρήσης ποσού 9,62 € παραμείνει εις νέο, προκειμένου να συμψηφίσει ζημιές προηγούμενων χρήσεων.
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4.11 Επιμέρους στοιχεία εσόδων – εξόδων (παρ. 17 άρθρου 29)
Τα «Λοιπά έσοδα και κέρδη» ποσού 128,82 € αφορούν έσοδα από τακτοποιήσεις λογαριασμών.
4.12 Γεγονότα μετά το τέλος της περιόδου (παρ. 9 και 33 άρθρου 29)
Άξιο αναφοράς αποτελεί το γεγονός πως η διάδοση της νόσου Covid-19 από την αρχή του 2020 έως και
σήμερα, έχει επιφέρει τεράστιες ανατροπές σε εθνικό επίπεδο, καθώς οι επιπτώσεις της δοκιμάζουν σκληρά, εκτός
από τα συστήματα δημόσιας υγείας, και τις οικονομίες των κρατών που πλήττονται. Οι κυβερνήσεις καλούνται να
αντιμετωπίσουν την διπλή πρόκληση της εξομάλυνσης της επιδημιολογικής καμπύλης και της καμπύλης της
οικονομικής ύφεσης. Κοινή επιδίωξη, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί η
ελαχιστοποίηση των συνεπειών από την διακοπή μεγάλου μέρους της οικονομικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερα όσον
αφορά την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Ευρωπαϊκών Τοπικών Προγραμμάτων, για την αντιμετώπιση των
οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων που προέκυψαν μέσα από την πανδημία Covid 19, εξετάζεται η
επιτάχυνση των διαδικασιών για την βέλτιστη αξιοποίηση πόρων, με προτεραιότητα στην υλοποίηση μέτρων και
δράσεων που έχουν ήδη εξαγγελθεί ή και όσων προγραμματίζονται να εξαγγελθούν άμεσα σε πανελλαδικό
επίπεδο. Επιπλέον μια μετακίνηση και ανακατανομή πόρων ενδεχομένως να επιταχύνει και τη λογική της
αναθεώρησης αυτών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, με στόχο την αποτελεσματική απορρόφηση των
κονδυλίων από ώριμα και άμεσα υλοποιήσιμα έργα. Η στρατηγική που θα ακολουθηθεί θα αναμορφωθεί σε
συνέχεια των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την τροποποίηση των κανονισμών, προκειμένου να
παρασχεθεί μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων των Ευρωπαϊκών Ταμείων (όπως ΕΓΤΑΑ,
ΕΤΘΑ, ΕΚΤ κλπ).
Η Εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής μέτρων αναχαίτισης της πανδημίας, συνέχισε κανονικά
την οικονομική της δραστηριότητα και δεν είχε προβεί σε αναστολή της λειτουργίας της. Ταυτόχρονα το σύνολο
του προσωπικού της συνέχιζε κι εργάζονταν κανονικά, δεν τέθηκε σε αναγκαστική παύση εργασίας ούτε και άλλαξε
η σχέση εργασίας του με την Εταιρεία.
Η διοίκηση της Εταιρείας δεν έχει λάβει απόφαση για εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων στην
επόμενη χρήση.
Πρέβεζα, 29 Ιουνίου 2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Η Λογίστρια

Καλαντζής Νικόλαος
Α.Δ.Τ. ΑΖ 247672

Ζαχαριάς Νικόλαος
Α.Δ.Τ. ΑΖ 248461

Αλεξάνδρου Ζωή
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 41730 – Α’ Τάξεως
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