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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 ΤΗΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» 

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 54415721000  

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 

 03ης-09-2020 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 

 

 

 

Κύριοι, Μέτοχοι, 

  

Σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν. 4548/2018 (Αναμόρφωση του δικαίου των 

ανωνύμων εταιρειών) με το οποίο αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 43α, παράγραφος 3, του κωδ. Ν. 

2190/1920 και 35 του Π.Δ. 409/86, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποβάλλει 

συνημμένα στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τις οικονομικές καταστάσεις της 

εταιρείας για την Εικοστή όγδοη εταιρική χρήση, από 01.01.2019 έως 31.12.2019, με τις 

παρατηρήσεις μας πάνω σ’ αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε. 

 

  Κατά τη διάρκεια της χρήσης που έκλεισε οι ενέργειες μας επικεντρώθηκαν αφενός 

στην υλοποίηση του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ, αφετέρου στη 

διεκδίκηση πρόσθετων πόρων για το υλοποιούμενο τοπικό πρόγραμμα, ή και νέων 

προγραμμάτων που θα συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής ευθύνης της 

εταιρείας μας. Επίσης και αυτή τη χρονιά συνεχίσαμε τη χρηστή διαχείριση των οικονομικών 

πόρων της εταιρείας, με αποτέλεσμα οι συνταχθείσες οικονομικές καταστάσεις να φέρουν θετικό 

πρόσημο με έστω και οριακά κέρδη.   

            

Πιο συγκεκριμένα, τα κυριότερα σημεία της παρελθούσας χρήσης είναι τα εξής: 

 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2019 

 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 

Α) Όπως γνωρίζετε καθ΄όλη τη διάρκεια της παρελθούσας χρήσης κύρια ασχολία μας ήταν η 

υλοποίηση του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER. Τα έξοδα που προέκυψαν εντός της 

χρήσης είτε αυτά αφορούν δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας των γραφείων της εταιρείας είτε 

το μισθολογικό κόστος του απασχολούμενου προσωπικού, ανήλθαν συνολικά σε 99.774,92 € 

ευρώ, τα οποία καλύφθηκαν από ισόποσα έσοδα από τον λογαριασμό όψεως που διατηρεί η 

εταιρεία για το εν λόγω πρόγραμμα. Κατά συνέπεια το αποτέλεσμα της χρήσης 2019 ως προς το 

σκέλος των δαπανών του προγράμματος είναι ουδέτερο.      

 

Β) Πέραν όμως των δαπανών που προκλήθηκαν από την υλοποίηση του προγράμματος 

CLLD/LEADER, προκλήθηκαν επιπλέον δαπάνες που βάρυναν την παρελθούσα χρήση, οι οποίες 

όμως δεν αφορούν στην υλοποίηση του προγράμματος. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε τις εξής 

δαπάνες: α) αμοιβή Δικηγόρου (1.000,00 €) για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον του 

Εφετείου Θράκης στην υπόθεση του κ. Αραμπατζή Άγγελου, β) εξόφληση υπολοίπου οφειλής  

στο κ. Παπαλαμπίδη Ζήση (967,74 €), γ) αποζημίωση συνεδριάσεων Δ.Σ. (1.060,00 €) κλπ.          

 

Γ) Με βάσει τα ανωτέρω, τα αποτελέσματα της χρήσης διαμορφώνονται ως εξής: 105.868,70 

γενικά έξοδα, εκ των οποίων τα 99.774,92 € αφορούν το πρόγραμμα LEADER και 6.093,78 € 

αφορούν δαπάνες εκτός LEADER  και 111.299,50 € γενικά έσοδα, τα οποία αναλύονται ως  

έσοδα LEADER € 110.774,92, έσοδα από παροχή υπηρεσίας € 400,00 και τραπεζικοί πιστωτικοί 

τόκοι € 124,58. Από την ανάγνωση των αριθμών γενικά έσοδα (111.299,50€) μείον γενικά 

έξοδα (105.868,70€) προκύπτει κέρδος της τάξης των  5.430,80 €, για τη χρήση 2019. 

Πρόταση της διοίκησής μας είναι: α) ποσό ύψους 5.135,24 € το οποίο εμφανίζεται στα Λοιπά 

Περιουσιακά Στοιχεία Ενεργητικού και αφορά (λοιπές δαπάνες προηγούμενων χρήσεων «2008»)  

να μεταφερθεί προς συμψηφισμό με τα κέρδη της χρήσης 2019, ώστε να μηδενιστεί το ανωτέρω 
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ποσό και, β) το εναπομείναν ποσό από το κέρδος της χρήσης ύψους 295,56 ευρώ να μειώσει 

ισόποσα τις σωρευτικές ζημίες παρελθόντων ετών. Έτσι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της 

εταιρείας στις 31.12.2019 είναι θετικό ανέρχεται στο ποσό των € 157.520,39, το οποίο 

προκύπτει ως αλγεβρικό άθροισμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου € 288.570,00, 

μείον τις σωρευτικές ζημιές που προέκυψαν από ενάρξεως της λειτουργίας της εταιρείας μέχρι 

σήμερα € 131.049,61.        

 

 

 

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ          

 

2.1 ΑΜΜΟΛΗΨΙΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΔΑ. 

 

Σε συνεργασία με τη Διαδημοτική Επιχείρηση Αξιοποίησης και Ανάδειξης του ποταμού 

Άρδα, διαχειριζόμαστε τις αμμοληψίες στον ποταμό Άρδα (Διοικητική υποστήριξη, αδειοδοτήσεις 

κτλ). Το οικονομικό όφελος της εταιρείας για τη χρήση 2019 σύμφωνα με τα εκδοθέντα 

παραστατικά (Τ.Π.Υ.) ανήλθε σε 400,00 πλέον ΦΠΑ.           

 

 

2.2 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD – LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 

 

Το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ που υλοποιείται από την εταιρεία, στα 

πλαίσια του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020, περιλαμβάνει τρία διακριτά υπομέτρα: 

 

 Το υπομέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» με προϋπολογισμό 3.228.000,00 

ευρώ και χρηματοδοτεί δημόσια και ιδιωτικά έργα. 

 Το υπομέτρο 19.3 «Σχέδια διατοπικών - διακρατικών συνεργασιών» με προϋπολογισμό 

64.000,00 ευρώ και χρηματοδοτεί τη συνεργασία και ανταλλαγή καλών πρακτικών 

μεταξύ τοπικών και διακρατικών φορέων και της εταιρείας. 

 Το υπομέτρο 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» με 

προϋπολογισμό 658.000,00 ευρώ, συμβάλλει στην οικονομική αυτοτέλεια της εταιρείας 

και καλύπτει τις λειτουργικές δαπάνες που προκαλούνται από την υλοποίηση του 

προγράμματος. Το εν λόγο ποσό αφορά όλη την προγραμματική περίοδο. 

 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2019 εκδόθηκε η 1η προκήρυξη για πράξεις ιδιωτικού 

χαρακτήρα, με τη διατιθέμενη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται σε 1.936.800,00 ευρώ. 

Υπεβλήθησαν 21 προτάσεις με συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη 3.232.590,59 ευρώ. Κατά 

τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων από την Επιτροπή Διαχείρισης του τοπικού 

προγράμματος (ολοκληρώθηκε την τρέχουσα χρήση), εγκρίθηκαν 19 προτάσεις με συνολική 

δημόσια δαπάνη 2.714.895,11 ευρώ. Κατά συνέπεια όχι μόνο υπερκαλύφθηκε η διατιθέμενη 

δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης, αλλά θα ζητήσουμε επιπλέον πόρους ύψους 778.095,11 

ευρώ. Κρίνουμε ότι το αίτημα για δέσμευση επιπλέον πόρων θα εγκριθεί από το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ήδη εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 121/14-01-2020 

επιστολή του Υπουργείου το αίτημα για τα δημόσια έργα του τοπικού προγράμματος ύψους 

1.724.660,00 ευρώ. Έτσι το τελικό ύψος δημόσιας δαπάνης για το τοπικό πρόγραμμα 

CLLD/LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ διαμορφώνεται σε επίπεδο ενταγμένων έργων (δημοσίου και 

ιδιωτικού χαρακτήρα) σε 5.680.755,11 ευρώ, χωρίς να υπολογίσουμε στα ποσά αυτά τους 

πόρους των υπομέτρων 19.4 και 19.3 που αφορούν στις λειτουργικές δαπάνες της εταιρείας και 

σε διατοπικές – διακρατικές δράσεις, αντίστοιχα.   

  

Στο σημείο αυτό θέλουμε να επισημάνουμε ότι μετά την έγκριση αναμόρφωσης του τοπικού 

προγράμματος από την ΕΥΔ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα 

τροποποιηθεί η αρχική Υπουργική Απόφαση κατανομής πόρων στα Τοπικά Προγράμματα, όπου οι 

προσωρινές υπερδευσμεύσεις πόρων θα ενσωματωθούν στο τελικό εγκεκριμένο ποσό του 

τοπικού προγράμματος. Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση του προϋπολογισμού του 

υπομέτρου 19.4, αφού σύμφωνα με τις πρόνοιες των υπουργικών αποφάσεων οι λειτουργικές 
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δαπάνες των εταιρειών που υλοποιούν το πρόγραμμα LEADER μπορεί να ανέλθουν έως το 20% 

του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του τοπικού προγράμματος.             

 

Β. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Η πολύχρονη παρουσία της εταιρείας και η συμβολή της στην επίτευξη αναπτυξιακών 

στόχων, κατέστησαν αυτή στη συνείδηση των κατοίκων της περιοχής ως σημείο αναφοράς για 

ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη. Άλλωστε διαχρονικός στόχος μας είναι η διάχυση της 

πληροφορίας έγκαιρα και έγκυρα από τα κέντρα των αποφάσεων προς όλους τους φορείς και 

πολίτες. Για να καταστεί επιτεύξιμος ο εν λόγο στόχος, οι προσπάθειες όλων μας 

επικεντρώνονται στη συνεχή και αδιάληπτη παρουσία της εταιρείας στην περιοχή ευθύνης της. 

Με μεθοδικότητα αντιμετωπίζουμε τα πάσης φύσεως προβλήματα που ανακύπτουν. Κατά 

συνέπεια η παρούσα έκθεση του Συμβουλίου μας συντάχθηκε με βάση την αρχή της συνέχισης 

της δραστηριότητας της εταιρείας, δεδομένου ότι αποτελεί πεποίθηση όλων μας ότι η συνέχειά 

της είναι επιβεβλημένη.     

 

Στόχοι για τη χρήση 2020 

 

 Διεκδίκηση επιπλέον χρηματοδότησης από το Υ.Α.Α.&Τ. για κάλυψη της αιτούμενης 

δημόσιας δαπάνης για τα ιδιωτικά έργα του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ όπως αναλυτικά αναφερθήκαμε σε αυτό ανωτέρω. 

 Αναμένουμε τα αποτελέσματα από την πρόταση που κατατέθηκε εντός του 2019 στα 

πλαίσια της 6ης πρόσκλησης του προγράμματος INTERREG με τον διακριτικό τίτλο 

πρότασης QUALFARM, με μετάφραση στα Ελληνικά : «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ, ΚΙΡΚΟΒΟ ΚΑΙ ΧΑΡΜΑΝΛΙ(ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ)» συνολικού 

προϋπολογισμού € 699.707,00. Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη 

υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές 

προκειμένου αυτές να ενσωματώσουν σύγχρονη επιχειρηματική κουλτούρα (καινοτομία, 

δικτύωση) ώστε τα προϊόντα τους να είναι ελκυστικά για το καταναλωτικό κοινό. 

      

     

Γ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. 

 

Για τους λόγους που αναφέρουμε στην ανωτέρω παράγραφο Β οι οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρείας που αφορούν τη χρήση 2019 συντάχθηκαν με βάση την αρχή της 

συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας.  

 

Ο βασικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων παρατίθεται κατωτέρω: 

 

1. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων – Αποσβέσεις: 

 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία της τιμής 

κτήσης τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και 

μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το Νόμο αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις της χρήσεως 

διενεργήθηκαν με βάση τις διατάξεις του Ν. 4172/2013.  

 

2. Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις: 

 

Οι απαιτήσεις της εταιρείας ανέρχονται σε € 51.926,95 και αφορούν απαιτήσεις από 

«Πελάτες», «Χρεώστες διάφορους», «Προκαταβολές σε Προμηθευτές» και «Προκαταβολές σε 

διάφορους πιστωτές».  

 

Υποχρεώσεις: Δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις ανέρχονται σε € 125.993,79 και αφορούν οφειλές προς προμηθευτές, προς το 

προσωπικό, προς το Δημόσιο για φόρους – τέλη, προς το Ι.Κ.Α και προς πρώην μέλη του 
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Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Όσον αφορά τις τελευταίες σημειώνουμε ότι με απόφαση 

της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας διαγράφηκε στη χρήση 2015 η οφειλή προς 

το πρώην μέλος του Δ.Σ Χρήστο Τερτσούδη € 12.258,80, ενώ μειώθηκε κατά 50%, ήτοι κατά 

ποσό € 3.500,00 η οφειλή έτους 2013 προς το πρώην μέλος Γεώργιο Γεωργίου. Μετά από τα 

ανωτέρω αναφερόμενα, το σύνολο της οφειλής προς τα πρώην μέλη του Δ.Σ μειώθηκε κατά € 

15.758,80 και από € 52.009,65 στις 31.12.2014 ανέρχεται πλέον σε € 36.250,85. 

  

Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία Ενεργητικού 

 

Τα Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία Ενεργητικού ανέρχονται σε  € 224.967,68 και 

αφορούν:  

 

α) Αμοιβές μελών Δ.Σ χρήσης 2007                                                              €   22.844,70 

β) Επιστροφή αδιάθετων του προγράμματος «βοήθεια στο σπίτι»                     €   82.550,35                                                                                                    

 

                                                                                 Σύνολο (Α)   €  105.395,05                                                                                                                       

 

Ταμειακά διαθέσιμα (μετρητά και καταθέσεις όψεως)    Σύνολο (Β)              €  119.572,63 

Σύνολο Λοιπών Περιουσιακών Στοιχείων (Α+Β)                                     €  224.967,68 

                                                                            

3. Ίδια Κεφάλαια: 

 

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας στις 31.12.2019 είναι θετικό και 

ανέρχεται στο ποσό των € 157.520,39, το οποίο προκύπτει ως αλγεβρικό άθροισμα του 

καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου € 288.570,00, μείον τις σωρευτικές ζημιές που προέκυψαν 

από ενάρξεως της λειτουργίας της εταιρείας μέχρι 31.12.2018 € 131.049,61.   

 

4. Χρηματικά Διαθέσιμα: 

 

Υπάρχει συνάφεια στο ταμείο. Το σύνολο σχεδόν των διενεργούμενων πληρωμών 

πραγματοποιούνται μέσω τραπεζικών λογαριασμών όψεως της εταιρείας που τηρούνται στην 

τράπεζα Πειραιώς. 

 

5. Αποτελέσματα χρήσης. 

 

Η παρούσα χρήση υπήρξε κερδοφόρος με τελικό καθαρό κέρδος € 295,56 και 

προέκυψε ως διαφορά του συνόλου των εσόδων € 111.299,50 μείον τα συνολικά έξοδα € 

111.003,94 της χρήσεως 2019.  

 

 

Μετά τα παραπάνω κ.κ. μέτοχοι σας παρακαλούμε: 

 

1. Να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01.2019 έως 31.12.2019. 

2. Να απαλλάξετε τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της 

χρήσης 01.01.2019 έως 31.12.2019, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. 

3. Να διορίσετε έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό Ορκωτό ελεγκτή για τη χρήση 

01.01.2020 έως 31.12.2020. 

 

 

 

Ορεστιάδα, 29 Ιουλίου 2020 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΙ 406152 

 

Η ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

Α.Δ.Τ.  ΑΚ 450089 
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Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση του Δ.Σ., που αποτελείται από πέντε (5) σελίδες, είναι αυτή 

που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2020.  

 

 

Αθήνα,  31 Ιουλίου 2020 

 

 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΤΣΙΧΛΗΣ 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 27611 

ΣυΣΣΣυνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μΜΜέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125  


