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Έκθεση Διοικητικού Συµβουλίου
Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουµε την τιµή να θέσουµε υπόψη σας για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2017
της Εταιρείας µας και να σας δώσουµε τις παρακάτω επεξηγήσεις.
Η εταιρική χρήση που πέρασε είναι η εικοστή τέταρτη στη ζωή της εταιρείας και καλύπτει το χρονικό
διάστηµα από 1/1/2017 έως 31/12/2017. Στο ίδιο χρονικό διάστηµα αναφέρονται και οι ετήσιες
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που έχετε στα χέρια σας.
Τα κονδύλια των λογαριασµών του Ισολογισµού της 31/12/2017 και του λογαριασµού των αποτελεσµάτων
χρήσης αναλύονται µε κάθε λεπτοµέρεια στο προσάρτηµα που τους συνοδεύει και εποµένως δεν χρειάζονται
περισσότερες εξηγήσεις. Στο συνηµµένο πίνακα παρατίθενται κάποιοι βασικοί αριθµοδείκτες ως κατωτέρω:
Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης
31/12/2017
α) Αναλογία κεφαλαίων που έχει
διατεθεί σε κυκλοφοριακό και

Κυκλοφορούν ενεργητικό

10.813.175,13

Σύνολο ενεργητικού

23.395.670,88

Πάγιο ενεργητικό

12.582.495,75

Σύνολο ενεργητικού

23.395.670,88

31/12/2016
46,22%

9.994.232,48

40,36%

24.760.398,50

πάγιο ενεργητικό.

β) Οικονοµική αυτάρκεια της
Εταιρείας.
γ) Δανειακή εξάρτηση της
Εταιρείας.

Ίδια κεφάλαια

23.086.103,47

Σύνολο υποχρεώσεων

23.086.103,47

Σύνολο παθητικού

23.395.670,88

Ίδια κεφάλαια

δ) Βαθµός χρηµατοδότησης των
ακινητοποιήσεων της Εταιρείας

309.567,41

Σύνολο υποχρεώσεων

309.567,41

53,78%

14.766.166,02

59,64%

24.760.398,50
1,34%

216.801,22

0,88%

24.543.597,28
98,68%

24.543.597,28

99,12%

24.760.398,50
1,32%

216.801,22

Σύνολο παθητικού

23.395.670,88

Ίδια κεφάλαια
Πάγιο ενεργητικό

309.567,41
12.582.495,75

2,46%

Κυκλοφορούν ενεργητικό

10.813.175,13

98,97%

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

10.926.098,20

10.191.018,92

01/01-31/12/2017

01/01-31/12/2016

0,88%

24.760.398,50
216.801,22
14.766.166,02

1,47%

9.994.232,48

98,07%

από τα Ίδια Κεφάλαια.

!
Αριθµοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας
α) Συνολική απόδοση της Εταιρείας Καθαρά αποτελέσµατα
σε σύγκριση µε τα συνολικά της χρήσεως προ φόρων
έσοδα.
β) Αποδοτικότητα των ιδίων
κεφαλαίων της Εταιρείας.

Σύνολο εσόδων

12.317,19

2,35%

524.802,19

-379.271,62 -107,02%
354.379,38

Καθαρά αποτελέσµατα
χρήσεως προ φόρων
Ίδια κεφάλαια

12.317,19
309.567,41

3,98%

-379.271,62 -174,94%
216.801,22

!
Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας
Το τελικό αποτέλεσµα χρήσης είναι θετικό και ανέρχεται σε 12.317,19 € σε σχέση µε το ζηµιογόνο αποτέλεσµα
της προηγούµενης χρήσης ύψους -379.271,62 €. Επίσης, τα αποτελέσµατα προ φόρων και τόκων ανέρχονται
σε θετικά 25.283,73 € ενώ το 2016 σε αρνητικά -371.627,29 €.
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Η υποδοµή η οποία έχει δηµιουργηθεί τα τελευταία έτη, καθώς και η προσπάθεια αναβάθµισης της Εταιρείας
µας επιδιώκουν την συνεχή ανοδική πορεία και ταυτόχρονα την σταδιακή σταθεροποίησή της.
Οικονοµική Κατάσταση της Εταιρείας
Ο ισολογισµός της Εταιρείας που σας υποβάλλουµε συνηµµένος, εµφανίζει την πραγµατική
χρηµατοοικονοµική και περιουσιακή διάρθρωση της Εταιρείας κατά την 31/12/2017.
Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας
Κατά την χρήση 2017 οι δραστηριότητες της εταιρείας ήταν οι κάτωθι:
1)
Εντός της προηγούµενης χρήσης ξεκίνησε η προετοιµασία για την υλοποίηση τοπικού
προγράγραµµατος CLLD – LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης, το οποίο εγκρίθηκε
προς υλοποίηση από την εταιρεία µας µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 3206/12-12-2016 (ΦΕΚ 4111/Β/2016) απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε συνολικό προϋπολογισµό δηµόσιας δαπάνης ύψους
9.450.000 ευρώ, ήτοι ποσόν 7.550.000 ευρώ δηµόσια δαπάνη για το κυρίως τοπικό πρόγραµµα (ΕΓΤΑΑ) και
ποσόν 1.900.000 ευρώ δηµόσια δαπάνη για το τοπικό πρόγραµµα Αλιείας (ΕΤΘΑ). Από το ως άνω ποσόν των
9.450.000 ευρώ δηµόσια δαπάνη, ποσοστό από 20% έως 25% αντιστοιχεί σε τεχνική στήριξη της εταιρείας, ήτοι
σε αµοιβές προσωπικού και εξωτερικών συµβούλων, σε λειτουργικές δαπάνες της εταιρείας, σε πάγια και
λοιπό εξοπλισµό αυτής, σε ενέργειες εµψύχωσης και σε υποστηρικτικές ενέργειες (εκπόνηση µελετών,
ενέργειες επιµόρφωσης, αυτό-αξιολόγηση). Το κόστος των ενεργειών εµψύχωσης του τοπικού πληθυσµού
σύµφωνα µε την προκήρυξη δεσµεύει υποχρεωτικά ποσοστό 5% του συνολικού προϋπολογισµού της τεχνικής
στήριξης και η αυτό-αξιολόγηση είναι υποχρεωτική. Το ποσοστό της τεχνικής στήριξης δύναται να ανέλθει
από 20% σε 25% εφόσον κατά την υλοποίηση του προγράµµατος συµβατοποιηθούν και υλοποιηθούν
καινοτόµα έργα καθώς και συνεργασίες προϋπολογισµού που θα ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό άνω του
10% του προϋπολογισµού των υποµέτρων 19.2 και 19.3, ήτοι όλων των έργων που θα υλοποιηθούν στα
πλαίσια του προγράµµατος (ιδιωτικών και δηµόσιων) και των διατοπικών και διακρατικών συνεργασιών.
Ειδικότερα εντός της προηγούµενης χρήσης καθορίστηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων το θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης των τοπικών προγραµµάτων CLLD – LEADER, µε την έκδοση των
απαιτούµενων Υπουργικών Αποφάσεων, αναµορφώθηκε το τοπικό πρόγραµµα CLLD – LEADER ξεχωριστά
ως προς το Ταµείο ΕΓΤΑΑ και ως προς το Ταµείο ΕΤΘΑ, µε βάση τις οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020 και καθορίστηκαν οι Θεµατικές Κατευθύνσεις και τα Κριτήρια Επιλογής ανά
υποδράση του τοπικού προγράµµατος, επίσης µε βάση τις οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ
2014-2020
2)
Εντός της προηγούµενης χρήσης συνεχίστηκε η υλοποίηση 23 επενδύσεων συνολικού
προϋπολογισµού 1.419.225,43 ευρώ, που είχαν ενταχθεί στα πλαίσια του τοπικού προγράµµατος LEADER
(Άξονας 4) του ΠΑΑ, οι οποίες µετά το κλείσιµο του προγράµµατος αυτού στις 31-12-2015 πέρασαν ως
συνεχιζόµενες πράξεις (ανειληµµένες υποχρεώσεις) στη νέα προγραµµατική περίοδο.
3)
Εντός της προηγούµενης χρήσης συνεχίστηκε η υλοποίηση 7 επενδύσεων συνολικού προϋπολογισµού
730.293,58 Ευρώ, που είχαν ενταχθεί στα πλαίσια του τοπικού προγράµµατος του Άξονα 3 του ΠΑΑ, οι οποίες
µετά το κλείσιµο του προγράµµατος αυτού στις 31-12-2015 πέρασαν ως συνεχιζόµενες πράξεις (ανειληµµένες
υποχρεώσεις) στη νέα προγραµµατική περίοδο.
4)
Στις 16 του µηνός Οκτωβρίου της προηγούµενης χρήσης ανατέθηκε µετά από διαγωνισµό στην
εταιρεία από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών η υλοποίηση του έργου µε τίτλο «Παροχή
υπηρεσιών Κινητών ΚΕΣΠΕΜ», µε ηµεροµηνία ολοκλήρωσης αυτού τη 15η Σεπτεµβρίου της τρέχουσας
χρήσης ή την 15η Ιουνίου 2019, σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώµατος προαίρεσης, που προβλεπόταν
στην προκήρυξη του διαγωνισµού. Το προβλεπόµενο στη σύµβαση ανάθεσης τίµηµα για την υλοποίηση του
ανωτέρω έργου ανέρχεται µηνιαίως στο ποσόν των 722,50 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
5)
Εντός της προηγούµενης χρήσης συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε επιτυχώς η υλοποίηση του έργου
«Λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης στο Νοµό Ροδόπης του Δικτύου EUROPE DIRECT για την περίοδο
2013-2017» µε φορέα υλοποίησης την εταιρεία και χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δήµο

5

Κοµοτηνής και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το ως άνω έργο εντάχθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς χρηµατοδότηση µε την από 20-12-2012 Συµφωνία Πλαίσιο που υπεγράφη µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. και δυνάµει προγραµµατικής συµβάσεως που υπεγράφη εν
συνεχεία µεταξύ της ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. του Δήµου Κοµοτηνής και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης το έργο συγχρηµατοδοτείται από τους Φορείς αυτούς. Επίσης εντός της προηγούµενης χρήσης
υποβλήθηκε πρόταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης στο Νοµό
Ροδόπης του Δικτύου EUROPE DIRECT για την περίοδο 2018-2020, η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή εντός του πρώτου µήνα της τρέχουσας χρήσης και θα υλοποιηθεί επίσης µε συγχρηµατοδότηση του
Δήµου Κοµοτηνής και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δυνάµει σχετικής
προγραµµατικής συµβάσεως.
6)
Κατά το τέλος της προηγούµενης χρήσης ξεκίνησε η υλοποίηση του διακρατικού προγράµµατος µε
τίτλο “Rein FORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support Structures in the
cross-border Territory” - SOCIAL FORCES, στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ « INTERREG ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020», µε επικεφαλής εταίρο την εταιρεία και
λοιπούς εταίρους τους εξής: 1. Επιµελητήριο Δράµας
2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 3. ΓΝΩΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ (µκο) 4. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 5. Reconstruction and Development Union 6.
Haskovo Chamber of Commerce and Industry 7. UNIVERSITY OF PLOVDIV 8. MUNICIPALITY OF
HASKOVO. Το ως άνω διακρατικό πρόγραµµα έχει εγκριθεί µε προϋπολογισµό για την εταιρεία ανερχόµενο
στο ποσόν των 97.275,98 €.
7)
Κατά το τέλος της προηγούµενης χρήσης ξεκίνησε η υλοποίηση του διακρατικού προγράµµατος µε
τίτλο «Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas» -The Healthy Municipality, στα
πλαίσια του προγράµµατος ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ « INTERREG ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
2014-2020», µε επικεφαλής εταίρο την εταιρεία και λοιπούς εταίρους τους εξής: 1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θες/νικης 2. Δήµος Αρριανών 3. Δήµος Ιάσµου 4. Transcoop – MKO 5. Regional Health Inspectorate BG 6.
Association of Rhodope Municipalities BG 7. Municipality of Krumovgrad
BG
8. Municipality of
Momchilgrad BG. Το ως άνω διακρατικό πρόγραµµα έχει εγκριθεί µε προϋπολογισµό για την εταιρεία
ανερχόµενο στο ποσόν των 107.318,40 €.
Δραστηριότητες στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης
Δεν υπήρχαν κατά τη διάρκεια της χρήσης.
Διαχείριση κινδύνων
α. Κίνδυνος µεταβολής συναλλαγµατικών τιµών
Δεν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος λόγω του γεγονότος ότι οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται κυρίως σε ευρώ.
β. Πιστωτικός κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της µη έγκαιρης ή της αδυναµίας είσπραξης απαιτήσεων. Η Εταιρεία
δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου καθώς οι απαιτήσεις από συνδροµές προέρχονται
κυρίως από φορείς του δηµοσίου. Ο πιστωτικός κίνδυνος των συνδροµών αξιολογείται από τη Διοίκηση, η
οποία µε βάση τη σχετική νοµοθεσία διενεργεί τις κατάλληλες ενέργειες για την είσπραξή τους
γ. Κίνδυνος ρευστότητας
Ως κίνδυνος ρευστότητας ορίζεται το ενδεχόµενο αδυναµίας της Εταιρείας να αποπληρώσει πλήρως ή
εγκαίρως τις τρέχουσες και µελλοντικές υποχρεώσεις του. Σύµφωνα και µε το δείκτη κάλυψης των
βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων από το κυκλοφορούν ενεργητικό, η ρευστότητα της Εταιρείας είναι
ικανοποιητική και συνεπώς δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος ρευστότητας.
δ. Κίνδυνος επιτοκίων
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Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε µεγάλο βαθµό σε τραπεζικό δανεισµό κατά συνέπεια οι ταµειακές ροές της
Εταιρείας δεν µπορούν παρά να επηρεασθούν ελάχιστα από το κίνδυνο της µεταβολής των επιτοκίων.
Πληροφορίες για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα
Δεν υπάρχουν.
Υποκαταστήµατα Εταιρείας
Η Εταιρεία διατηρεί ως υποκατάστηµα το Συνεδριακό Κέντρο Κοµοτηνής.
Ακολουθούµενες βασικές λογιστικές αρχές
Οι λογιστικές αρχές και µέθοδοι αναφέρονται µε κάθε λεπτοµέρεια και σαφήνεια στο προσάρτηµα των
οικονοµικών καταστάσεων
Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της
παρούσας έκθεσης.
Μέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συµβεί κανένα γεγονός, που θα µπορούσε να
επηρεάσει σηµαντικά την οικονοµική θέση και την πορεία της Εταιρείας.
Κύριοι Μέτοχοι, µε βάση και όσα προαναφέρθηκαν και πιστεύοντας ότι η νέα χρήση θα είναι αποδοτικότερη
σας καλώ να εγκρίνετε τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2017.

Κοµοτηνή, 27 Αυγούστου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΜΕΤ ΧΑΛΗΤ

ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

Α.Δ.Τ. ΑΖ 866465

Α.Δ.Τ. ΑΙ 385800

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 48283
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους
της Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
Γνώµη
Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.», οι οποίες
αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης Δεκεµβρίου 2017, την κατάσταση αποτελεσµάτων
της χρήσεως 01 Ιανουαρίου – 31 Δεκεµβρίου 2017, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέµατος που µνηµονεύεται στην παράγραφο
της έκθεσής µας “Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη”, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της
εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»
κατά την 31η Δεκεµβρίου 2017, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση 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 προέκυψε τo εξής:
Η Εταιρεία δεν έχει εξετασθεί από τις Φορολογικές Αρχές από την χρήση 2010 έως την χρήση
που έληξε στις 31.12.2017, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων
και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθεί και θα οριστικοποιηθεί. Η Εταιρεία δεν έχει
προβεί σε εκτίµηση πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογισθούν σε
µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για το σκοπό αυτό.
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 παράγραφο της έκθεσής µας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο
των χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων”. Είµαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία 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 χρηµατοοικονοµικών 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
Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 1στ) των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων όπου αναφέρεται ότι
κατά την 31η Δεκεµβρίου 2017 το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας έχει γίνει κατώτερο από το ½ του
µετοχικού της κεφαλαίου µε συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 47 του ΚΝ
2190/19290 που επιβάλουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης µε σκοπό τη λήψη µέτρων για την περαιτέρω
βελτίωση της καθαρής θέσης και των χρηµατοοικονοµικών δεικτών της. Σε αυτό το πλαίσιο η επικείµενη
Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει για την αύξηση κεφαλαίου. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται
επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό.
Άλλες Πληροφορίες
Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαµβάνονται στην Έκθεση
Διαχείρισης του Διοικητικού Συµβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί Άλλων
Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαµβάνουν τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
και την έκθεση ελέγχου επί αυτών.
Η γνώµη µας επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν
εκφράζουµε µε τη γνώµη αυτή οποιασδήποτε µορφής συµπέρασµα διασφάλισης επί αυτών.
Σε σχέση µε τον έλεγχό µας επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, η ευθύνη µας είναι να αναγνώσουµε
τις άλλες πληροφορίες και, µε τον τρόπο αυτό, να εξετάσουµε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς
ασυνεπείς µε τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς
φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλµένες. Εάν, µε βάση τις εργασίες που έχουµε εκτελέσει, καταλήξουµε στο
συµπέρασµα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλµα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είµαστε υποχρεωµένοι να
αναφέρουµε το γεγονός αυτό. Δεν έχουµε τίποτα να αναφέρουµε σχετικά µε το θέµα αυτό.
Ευθύνες της Διοίκησης επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηµατοοικονοµικών
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
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε
σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών 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 Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
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Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηµατοοικονοµικές
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 χρηµατοοικονοµικές 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 χρηµατοοικονοµικές
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 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 συµπεράσµατά 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 χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείµενες συναλλαγές και τα γεγονότα µε 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.
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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 (µέρος Β) του Ν.
4336/2015, σηµειώνουµε ότι:
α) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις
ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί
µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2017.

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την Εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις
ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συµβουλίου.

KSi Greece Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
Ορκωτών Ελεγκτών & Συµβούλων
Επιχειρήσεων
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2017
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σηµείωση

31/12/2017

31/12/2016

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Ακίνητα

12.444.291,21

14.603.509,98

0,02

0,02

39.096,71
12.483.387,94

49.880,40
14.653.390,40

95.374,63
95.374,63

109.042,44
109.042,44

3.228,18

3.228,18

505,00

505,00

3.733,18

3.733,18

12.582.495,75

14.766.166,02

Εµπορικές απαιτήσεις

66.361,64

107.361,64

Δουλευµένα έσοδα περιόδου

38.396,63

Μηχανολογικός εξοπλισµός
Λοιπός εξοπλισµός
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιποί συµµετοχικοί τίτλοι
Λοιπά
Σύνολο
Αναβαλλόµενοι φόροι
Σύνολο µη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές

Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωµένα έξοδα

10.037.623,58

9.758.163,25

2.570,00

970,00

668.223,28

127.737,59

Σύνολο

10.813.175,13

9.994.232,48

Σύνολο κυκλοφορούντων

10.813.175,13

9.994.232,48

Σύνολο ενεργητικού

23.395.670,88

24.760.398,50

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

!
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2017

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

31/12/2017

31/12/2016

Κεφάλαιο

657.316,00

576.868,00

Καταθέσεις ιδιοκτητών
Σύνολο

5,00
657.321,00

4,00
576.872,00

17.045,74

17.045,74

(364.799,33)
(347.753,59)

(377.116,52)
(360.070,78)

309.567,41

216.801,22

12.160.005,27
12.160.005,27

14.352.578,36
14.352.578,36

Καθαρή θέση
Καταβληµένα κεφάλαια

Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού
Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Σύνολο
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια

77.930,04

61.404,81

Εµπορικές υποχρεώσεις

265.820,01

340.789,48

Λοιποί φόροι και τέλη

34.202,92

4.580,35

Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης

21.999,64

6.787,34

10.514.347,92

9.774.477,76

194,30

2.979,18

Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Έσοδα επόµενων χρήσεων

5

11.603,37

-

Σύνολο

10.926.098,20

10.191.018,92

Σύνολο υποχρεώσεων

23.086.103,47

24.543.597,28

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

23.395.670,88

24.760.398,50
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΕΙΔΟΣ

01/01-31/12/2017
Κύκλος εργασιών

01/01-31/12/2016

-

173.489,50

Λοιπά συνήθη έσοδα

524.802,19

180.889,88

Παροχές σε εργαζόµενους

(95.405,34)

(77.012,57)

(2.192.573,09)

(1.799.845,13)

Λοιπά έξοδα και ζηµιές

(404.113,12)

(659.371,69)

Λοιπά έσοδα και κέρδη
(Ζηµία) / Κέρδος προ τόκων και φόρων

2.192.573,09
25.283,73

1.810.222,72
(371.627,29)

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

75,51

22,28

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Κέρδος προ φόρων

(13.042,05)
12.317,19

(7.666,61)
(379.271,62)

Φόρος εισοδήµατος - έξοδο
Κέρδος περιόδου µετά από φόρους

12.317,19

(379.271,62)

Αποσβέσεις ενσωµάτων παγίων και άϋλων στοιχείων
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Προσάρτηµα (σηµειώσεις) επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της 31ης Δεκεµβρίου 2017
1.

Πληροφορίες σχετικές µε την Εταιρεία (Άρθρο 29, παρ. 3)
α) Επωνυµία: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (εφεξής
«η Εταιρεία»)
β) Νοµικός τύπος: Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ.
γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2017 - 31.12.2017
δ)

Διεύθυνση της έδρας: Νικολάου Πλαστήρα 2α, Κοµοτηνή.

ε)

Α.Μ.Α.Ε.: 26385/67/Β/92/005
ΓΕ.ΜΗ: 053676611000

στ) Κατά την 31η Δεκεµβρίου 2017 το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας έχει γίνει κατώτερο
από το ½ του µετοχικού της κεφαλαίου µε συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής
του άρθρου 47 του ΚΝ 2190/19290 που επιβάλουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης µε σκοπό
τη λήψη µέτρων για την περαιτέρω βελτίωση της καθαρής θέσης και των χρηµατοοικονοµικών
δεικτών της. Ωστόσο, η Διοίκηση εκτιµά ότι η παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι
ενδεδειγµένη για την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων λόγω της σηµαντικής
βελτίωση των χρηµατοοικονοµικών δεικτών στη χρήση 2017 και λόγω του σηµαντικού ύψους των
ταµειακών διαθεσίµων κατά την 31η Δεκεµβρίου 2017.
ζ) Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία πολύ µικρή οντότητα.
η) Η Διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συµφωνία
µε τον παρόντα νόµο.
θ) Τα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το
λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας.
ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
2.

Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που δεν εµφανίζονται
στον ισολογισµό (Άρθρο 29, παρ. 16)
α) Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
β) Εγγυήσεις
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
γ) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία δεν έχει εξετασθεί από τις Φορολογικές Αρχές από την χρήση 2010 έως την χρήση που λήγει
στις 31.12.2017, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά
το χρόνο που θα εξετασθεί και θα οριστικοποιηθεί. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίµηση πρόσθετων φόρων
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και προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογισθούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηµατίσει
σχετική πρόβλεψη για το σκοπό αυτό.
3.

Δεν εκκρεµούν δικαστικές υποθέσεις κατά της Εταιρείας.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων
(Άρθρο 29, παρ. 25)

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
4.

Μεταγενέστερα γεγονότα

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
5.

Λοιπά θέµατα

Α. Με το από 23/3/2017 Πρακτικό Διοικητικού Συµβουλίου, πιστοποιήθηκε η µερική καταβολή της
αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους € 95.448. Η αύξηση είχε αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση
της εταιρείας η οποία συγκλήθηκε στις 23 Σεπτεµβρίου 2016.
Β. Στα κονδύλια του Ενεργητικού «Λοιπές απαιτήσεις» και Παθητικού «Λοιπές υποχρεώσεις»
περιλαµβάνονται υπόλοιπα ύψους 9.959.124 € και 10.459.007 € αντίστοιχα, τα οποία αφορούν συµβατικά
προγράµµατα και κυρίως το πρόγραµµα Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/
LEADER προγραµµατικής περιόδου 2014-2020.

Κοµοτηνή, 27 Αυγούστου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΜΕΤ ΧΑΛΗΤ

ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

Α.Δ.Τ. ΑΖ 866465

Α.Δ.Τ. ΑΙ 385800

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 48283
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