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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01.01.2017-31.12.2017
Κύριοι,
Έχουµε την τιµή να υποβάλλουµε στην κρίση σας, τα υπό του κωδικοποιηµένου Ν.4308/2014
προβλεπόµενα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και καταστάσεις που περιλαµβάνουν τον
Ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2017, την κατάσταση αποτελεσµάτων, την κατάσταση
µεταβολών ιδίων κεφαλαίων, τις ταµειακές ροές και το Προσάρτηµα των πληροφοριών και
επεξηγήσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014.
Α) ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως, η οποία είναι
προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις
προβλεπόµενες από το Ν.4172/2013,όπως ισχύει. Οι µεταβολές απεικονίζονται στους
παρακάτω πίνακες:

Λοιπός
εξοπλισµός
Αξία κτήσεως
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2016
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2016
Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2016
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Αποµειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2016

Λοιπά άυλα

152.020,22
17.630,00

234.895,24
22.940,00

169.650,22

257.835,24

143.852,41
4.427,90

206.467,79
7.259,80

148.280,31

213.727,59
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Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2016
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2017
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2017
Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2017
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Αποµειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2017
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2017

21.369,91

44.107,65

169.650,22
2.384,06

257.835,24
0,00

172.034,28

257.835,24

148.280,31
6.751,50

213.727,59
7.259,80

155.031,81

220.987,39

17.002,47

36.847,85

Β) ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Στο λογαριασµό εµφανίζονται τα υπόλοιπα από καταθέσεις, που είχαν γίνει κατά κύριο λόγο
στην Τράπεζα της Ελλάδος, από τις αποφάσεις κατανοµής της Περιφέρειας και αφορούν έργα ή
µελέτες, που δεν είχαν ολοκληρωθεί ή εκκαθαριστεί έως την 31/12/2017.
Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης ορίστηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου υπόλογος
διαχειριστής για πληρωµές έργων - µελετών στη χρήση 2017 συνολικού ποσού €
53.430.630,49, πλέον ποσό € 20.640.576,75 ως υπόλοιπο έργων τα οποία δεν είχαν
ολοκληρωθεί µέχρι την 31/12/2016. Έτσι το συνολικό ποσό το οποίο διαχειρίστηκε το ταµείο
κατά τη χρήση 2016 ανήλθε σε € 74.071.207,24. Επιπρόσθετα στην τρέχουσα χρήση
πραγµατοποιήθηκαν ανακλήσεις συνολικού ποσού € 10.294,24, ενώ οι πληρωµές ανήλθαν σε
ποσό € 44.099.000,11.
Γ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
Ο κύκλος εργασιών του Ταµείου ανήλθε σε € 358.682,54, έναντι € 653.738,25 της
προηγούµενης χρήσης, το κόστος των υπηρεσιών σε € 692.152,13 έναντι € 122.786,31 και τα
έξοδα διοικητικής λειτουργίας σε € 89.720,02 , έναντι € 63.920,85. Τέλος στην κλειόµενη
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χρήση το έλλειµµα ανήλθε σε € 361.856,58 έναντι πλεονάσµατος
προηγούµενης χρήσεως.

€ 481.988,37 της

Τα οικονοµικά αποτελέσµατα της χρήσης εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις του
Π.Τ.Α., τις οποίες υποβάλλουµε στην κρίση σας και παρακαλούµε για την έγκρισή τους.
Οικονοµική θέση του Ταµείου
Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες του Ταµείου για τις χρήσεις 2016 και 2015 έχουν ως
εξής:

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης
31/12/2017
36.135.118,91
99,73%
36.231.183,23

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

96.064,32
36.231.183,23

0,27%

31/12/2016
29.770.458,77
29.858.260,33

99,71%

87.801,56
29.858.260,33

0,29%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.
Καθαρή θέση
Σύνολο υποχρεώσεων

3.197.334,04
33.033.849,19

9,68%

3.559.190,62
26.299.069,71

13,53%

91,18%

26.299.069,71

88,08%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονοµική αυτάρκεια του ΠΤΑ-ΠΠ.
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και
υποχρεώσεων

33.033.849,19

Καθαρή θέση
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και
υποχρεώσεων

3.197.334,04

36.231.183,23

29.858.260,33
8,82%

36.231.183,23

3.559.190,62

11,92%

29.858.260,33

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση του ΠΤΑ-ΠΠ
Καθαρή θέση
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

3.197.334,04 3328,33%
96.064,32

3.559.190,62
87.801,56

4053,68%

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθµό χρηµατοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων του ΠΤΑ-ΠΠ από τα Ίδια Κεφάλαια.
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

36.135.118,91
33.012.851,64

109,46%

29.770.458,77
26.299.069,71

113,20%

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα του ΠΤΑ-ΠΠ να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της µε
στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.
Κεφάλαιο κινήσεως
Κυκλοφορούν ενεργητικό

3.122.267,27
36.135.118,91

8,64%

3.471.389,06
36.617.030,64

9,48%

5

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τµήµα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο
χρηµατοδοτείται από το πλεόνασµα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσµων
υποχρεώσεων).
Αριθµοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας
Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων
Κύκλος εργασιών (καθαρός)

31/12/2017
-386.960,80 -107,88%
358.682,54

31/12/2016
443.492,60
653.738,25

67,84%

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισµό των τόκων.
Αποτέλεσµα προ φόρων
Σύνολο εσόδων

-351.602,75
430.331,67

-81,71%

497.711,99
707.965,44

70,30%

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση του ΠΤΑ-ΠΠ σε σύγκριση µε τα συνολικά της έσοδα.
Αποτέλεσµα προ φόρων
Καθαρή θέση

-351.602,75
3.197.334,04

-11,00%

497.711,99
3.559.190,62

13,98%

530.951,94
653.738,25

81,22%

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της έσοδα.
Μικτά αποτελέσµατα
Κύκλος εργασιών (καθαρός)

-333.469,59
358.682,54

-92,97%

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί των πωλήσεων του ΠΤΑ-ΠΠ

Ακίνητα του Ταµείου
Το Ταµείο δεν έχει στην κατοχή του, κάποιο ακίνητο. Τα γραφεία του στεγάζονται στην
οδό Λυκούργου 5 σε µισθωµένο χώρο.
Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης µέχρι την ηµεροµηνία
υποβολής της παρούσας έκθεσης.
∆εν υπάρχουν.
Τα οικονοµικά αποτελέσµατα της χρήσης εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις του
Π.Τ.Α., τις οποίες υποβάλλουµε στην κρίση σας και παρακαλούµε για την έγκρισή τους.
Τρίπολη, 11 Μαΐου 2017
Ο ∆ιευθυντής Π.Τ.Α.
Ρουµελιώτης Γεώργιος
Α.∆.Τ. ΑB 780342
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Γνώµη µε Επιφύλαξη
Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις του “Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης Περιφέρειας
ης
Πελοποννήσου", οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2017, τις καταστάσεις
αποτελεσµάτων, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών 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 του “Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης Περιφέρειας
η
Πελοποννήσου” κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2017, 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 έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής:
1) Το Περιφερειακό Ταµείο κατά πάγια τακτική λογιστικοποιεί ως έσοδα το σύνολο των ποσών που
εισπράττονται κατά τη διάρκεια της χρήσης και αφορούν κυρίως σε ανείσπρακτα έσοδα (Πόρο)
προηγούµενων χρήσεων. Το ποσό των εισπράξεων κατά την ελεγχόµενη χρήση, ανήλθε σε € 358.682,54
και αφορά κυρίως τον πόρο των χρήσεως 2016. Αν το ταµείο ελόγιζε ως έσοδα αυτά που αντιστοιχούν
στην ελεγχόµενη χρήση, τα αποτελέσµατα θα ήταν αυξηµένα κατά € 175.520,82, ενώ η καθαρή θέση του
ταµείου και οι υποχρεώσεις προς το "πρόγραµµα Πολιτεία" θα ήταν αυξηµένα κατά € 267.101,68
αντίστοιχα, µε ισόποση επίδραση στα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων
2) Στο λογαριασµό των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων µε τίτλο «λοιπές υποχρεώσεις» περιλαµβάνεται
ποσό € 2.220.341,62, από χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί από.
προηγούµενες χρήσεις, δεν παρουσιάζουν κίνηση και χρήζουν διαχειριστικής και λογιστικής
τακτοποιήσεως.
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) 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 Οικονοµικών
Καταστάσεων”. Είµαστε ανεξάρτητοι από το Ταµείο σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για
Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων ∆εοντολογίας 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 ∆εοντολογίας.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση
για γνώµη µε επιφύλαξη.
Ευθύνες της ∆ιοίκησης επί των Οικονοµικών 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
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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 του Ταµείου 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 το Ταµείο 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 ∆ΠΕ, 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 ∆ΠΕ 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 διατύπωση γνώµης επί
της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Ταµείου.
• Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το
εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση.
• 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 του Ταµείου να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συµπεράνουµε
ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε υποχρεωµένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουµε την
προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονοµικών 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 το Ταµείο 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 τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη
παρουσίαση.
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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 ∆ιαχείρισης του
∆ιοικητικού 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 ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις
ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις των άρθρων 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί
µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2017.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχό µας, για το “Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης
Περιφέρειας Πελοποννήσου” και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην
Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου.

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2018

Γεώργιος Κ. Κούτρης
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 16141

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.
Μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 5
ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΚ 22 100
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Χρήσεως 2017
1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2017
Οι συνηµµένες ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις συντάχθηκαν από τις οικονοµικές υπηρεσίες και
υποβάλλονται προς έγκριση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ».

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
∆ΙΟΙΚ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΙ230792

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 780342

Ο ΟΙΚΟΜΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ /
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡ.Α∆. Ο.Ε.Ε 24002 Α΄ΤΑΞΗΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ του 2017
Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της 31.12.2017
Ποσά σε Ευρώ
Σηµείωση
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Λοιπός εξοπλισµός
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία
υπό κατασκευή
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά
Σύνολο
Σύνολο µη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωµένα έξοδα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση
Καταβληµένα κεφάλαια
Σύνολο
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού
Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Σύνολο
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπροθέσµων δανείων
Εµπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήµατος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

2017

2016

Γ.1

17.002,47
17.002,47

21.369,91
21.369,91

Γ.1

36.847,85
36.847,85

44.107,65
44.107,65

42.214,00
42.214,00
96.064,32

22.324,00
22.324,00
87.801,56

60.900,00
1.824,94
36.072.393,97
36.135.118,91
36.135.118,91
36.231.183,23

61.227,61
1.913,76
29.707.317,40
29.770.458,77
29.770.458,77
29.858.260,33

Γ.3

0,00
0,00

0,00
0,00

Γ.3
Γ.8

3.197.334,04
0,00
3.197.334,04
3.197.334,04

3.559.190,62
0,00
3.559.190,62
3.559.190,62

Γ.4

20.997,55
20.997,55

0,00
0,00

3.555,86
(2.640,59)
6.013,70
436,31
33.005.486,36
0,00
33.012.851,64

2.634,91
1.999,63
4.411,75
239,19
26.289.355,64
428,59
26.299.069,71

33.033.849,19
36.231.183,23

26.299.069,71
29.858.260,33

Γ.1
Γ.2
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Κατάσταση Αποτελεσµάτων της περιόδου 2017
Σηµείωση

2017

2016

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

Γ.7

358.682,54

653.738,25

Κόστος πωλήσεων

Γ.7

(692.152,13)

(122.786,31)

(333.469,59)

530.951,94

Μικτό αποτέλεσµα
Λοιπά συνήθη έσοδα

Γ.7

Έξοδα διοίκησης

36.260,59
(297.209,00)

530.951,94

(89.720,02)

(63.920,85)

Έξοδα διάθεσης

0,00

Λοιπά έξοδα και ζηµιές

(62,27)

(23.546,29)

Λοιπά έσοδα και κέρδη

30,49

7,80

(386.960,80)

443.492,60

35.358,05

54.219,39

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

Γ.7

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Γ.7

Αποτέλεσµα προ φόρων
Φόροι εισοδήµατος
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους

0,00
(351.602,75)

497.711,99

(10.253,83)

(15.723,62)

(361.856,58)

481.988,37
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Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου – Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις

Υπόλοιπο 01.01.2016
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο

Αποθεµατικά

Αφορολόγητα

Αποτελέσµατα

νόµων και κατ/κού

αποθεµατικά

εις νέο

Σύνολο

3.318.196,44

0,00

0,00

3.318.196,44

240.994,18

0,00

(240.994,18)

0,00

(240.994,19)

(240.994,19)

481.988,37

481.988,37

0,00

3.559.190,62

361.856,58

0,00

0,00

0,00

(361.856,58)

(361.856,58)

0,00

3.197.334,04

Εσωτερικές µεταφορές σε Πόρο προγράµµατος ΠΟΛΙΤΕΙΑ
(άρθρου 3β Ν. 2880/2001)
Αποτελέσµατα περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2016

3.559.190,62

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο

(361.856,58)

0,00

Εσωτερικές µεταφορές σε Πόρο προγράµµατος ΠΟΛΙΤΕΙΑ
(άρθρου 3β Ν. 2880/2001)
Αποτελέσµατα περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2017

3.197.334,04

0,00
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Κατάσταση Χρηµατοροών (έµµεση µέθοδος)
2017
Χρηµατοροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσµα προ φόρων
Πλέον ή µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις και αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων
Προβλέψεις
Κέρδη και ζηµίες από διάθεση στοιχείων
Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων
Κέρδη και ζηµίες από επιµέτρηση στοιχείων
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)
Πλέον ή µείον µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης
Μεταβολή αποθεµάτων
Μεταβολή απαιτήσεων
Μεταβολή υποχρεώσεων
Ταµειακές ροές λειτ/κης δρασ.προ φόρων και τόκων
Μείον:
Πληρωµές για χρεωστικούς τόκους
Πληρωµές για φόρο εισοδήµατος
Σύνολο ροών από λειτουργικές δραστηριότητες
Χρηµατοροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωµές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων
Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρή µεταβολή)
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο ρόων από επενδυτικές δραστηριότητες
Χρηµατοροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Σύνολοροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Συµφωνία µεταβολής διαθεσίµων
Καθαρή µεταβολή στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα της χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου

2016

(351.602,75)

497.711,99

14.011,30
0,00
0,00
0,00
0,00
(35.358,05)
(372.949,50)

11.687,70
0,00
0,00
0,00
0,00
(54.219,39)
455.180,30

0,00
416,43
6.734.779,48
6.362.246,41

0,00
(130.876,41)
(7.049.085,47)
(6.724.781,58)

0,00
(10.253,83)
6.351.992,58

0,00
(4.563,27)
(6.729.344,85)

(22.274,06)
0,00
35.358,05
0,00
13.083,99

(40.570,00)
0,00
54.219,39
0,00
13.649,39

0,00

0,00

6.365.076,57
29.707.317,40
36.072.393,97

(6.715.695,46)
36.423.012,86
29.707.317,40
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»
ΧΡΗΣΕΩΣ 2017
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 5
ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΚ 22 100
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)
1.

Το Ταµείο λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα.

2.

Το Ταµείο εµπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται
στην κατηγορία των µεγάλων οντοτήτων του άρθρου 2 του νόµου 4308/2014.

3.

Οι παρούσες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συµφωνία µε
τον νόµο 4308/2014.

Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 άρθρου 29)
Για την παρακολούθηση των επιµέρους στοιχείων των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, Το
Ταµείο ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.
1.

Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον αποσβέσεις και
ζηµίες αποµείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης) είναι µόνιµου
χαρακτήρα. Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα κτίρια αποσβένονται µε ετήσιο συντελεστή
απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική ζωή τους.

2.

Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον αποσβέσεις και ζηµίες
αποµείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης) είναι µόνιµου χαρακτήρα. Τα
επενδυτικά κτίρια αποσβένονται µε ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την
εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική ζωή τους.

3.

Τα λοιπά ενσώµατα πάγια επιµετρούνται στο κόστος κτήσης µείον αποσβέσεις, και µείον
ζηµίες αποµείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης) είναι µόνιµου
χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώµατα πάγια αποσβένονται µε τους παρακάτω συντελεστές
απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική ζωή τους:
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4.

α/α

Περιγραφή

Συντελεστής απόσβεσης

(2)

Μεταφορικά µέσα

16%

(3)

Εξοπλισµός Η/Υ

20%

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης:
α) τα άυλα στοιχεία µε περιορισµένη ωφέλιµη οικονοµική ζωή επιµετρώνται στο
κόστος κτήσης µείον αποσβέσεις και µείον ζηµίες αποµείωσης, όταν κρίνεται ότι
αυτές (ζηµίες αποµείωσης) είναι µόνιµου χαρακτήρα. Η απόσβεση των άυλων
στοιχείων διενεργείται µε συντελεστή 10%.

5.

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί
συµµετοχικοί τίτλοι επιµετρώνται στο κόστος κτήσης, µείον ζηµίες αποµείωσης όταν
κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης) είναι µόνιµου χαρακτήρα. Μερίσµατα από τις εν
λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσµατα, κατά το χρόνο που
εγκρίνονται από τα αρµόδια όργανα αυτών.

6.

Τα λοιπά πάγια χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία («∆άνεια και απαιτήσεις» και
«Χρεωστικοί τίτλοι», επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον ζηµίες αποµείωσης, όταν
κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης) είναι µόνιµου χαρακτήρα.

7.

Κατά την 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.

8.

Οι εµπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον
τις εκτιµώµενες ζηµίες αποµείωσης.

9.

Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόµενα ποσά).
Μεταγενέστερα επιµετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, µείον τα χρησιµοποιηθέντα
ποσά βάσει της αρχής του δουλευµένου και τυχόν ζηµίες αποµείωσης.

10.

Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο
κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιµετρώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους
κτήσης και ανακτήσιµης αξίας.
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11.

Oι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία,
αναγνωρίζονται και επιµετρώνται στα προκύπτοντα από τη νοµοθεσία ονοµαστικά ποσά
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

12.

Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα στο
ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισµό τους.

13.

Οι

χρηµατοοικονοµικές

υποχρεώσεις

αναγνωρίζονται

αρχικά

και

επιµετρώνται

µεταγενέστερα στα ονοµαστικά τους ποσά. Όταν οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
εµπεριέχουν ή τεκµαίρεται ότι εµπεριέχουν σηµαντικά ποσά που αφορούν τόκους ή/και
διαφορές υπέρ ή υπό τα άρτιο ή/και αρχικά κόστη, οι εν λόγω χρηµατοοικονοµικές
υποχρεώσεις επιµετρώνται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη σταθερή µέθοδο. Οι
προκύπτοντες τόκοι από τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα
αποτελέσµατα ως χρηµατοοικονοµικό κόστος (τόκοι έξοδα).
14.

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως
υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η
έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις
αναγνωρίζονται µε τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα
της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται µε τη µεταφορά τους
στα αποτελέσµατα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και µε τρόπο αντίστοιχο της µεταφοράς
στα αποτελέσµατα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές
επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο
που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει
βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα
έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσµατα.

15.

Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται
µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό
τους.

16.

∆ιαφορές 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.

17.

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων
και περιλαµβάνει τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει βάσει της φορολογικής
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νοµοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήµατος και
προσαυξήσεις.
18.

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 επιµετρώνται 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.

19.

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων βάσει της αρχής του
δουλευµένου.

20.

Οι µεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται
αναδροµικά µε τη διόρθωση:
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
β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζηµιών, όσον αφορά την επίδραση επί των
λογιστικών µεγεθών της συγκριτικής περιόδου.

21.

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.

22.

Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άµεσα κατά τον εντοπισµό τους.

Γ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1.

Ενσώµατα και άυλα πάγια (παρ. 8 άρθρου 29)

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη
συµφωνία των λογαριασµών των ενσωµάτων παγίων και των άυλων παγίων.
Πίνακας µεταβολών ενσώµατων & άυλων πάγιων στοιχείων περιόδου
18

Λοιπός
εξοπλισµός

Λοιπά άυλα

Αξία κτήσεως
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2016
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου

152.020,22
17.630,00

234.895,24
22.940,00

Υπόλοιπο 31.12.2016

169.650,22

257.835,24

143.852,41
4.427,90

206.467,79
7.259,80

148.280,31

213.727,59

21.369,91

44.107,65

169.650,22

257.835,24

2.384,06

0

Υπόλοιπο 31.12.2017

172.034,28

257.835,24

Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2017
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου

148.280,31
6.751,50

213.727,59
7.259,80

155.031,81

220.987,39

17.002,47

36.847,85

Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2016
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Αποµειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2016
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2016
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2017
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου

Αποµειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2017
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2017
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2.

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (παρ. 11 άρθρου 29)

Στο λογαριασµό του Ενεργητικού Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία «Λοιπά»
περιλαµβάνεται η αξία κτήσης συµµετοχής σε αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία τηρεί
βιβλία Β’ κατηγορίας του πρώην Κ.Φ.Α.Σ. και δεν ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Στην τρέχουσα χρήση αυξήθηκε η συµµετοχή του Ταµείου στην παρούσα εταιρεία µε τίτλο
«Κέντρο Τεχνολογίας & Καινοτοµίας Πελοποννήσου ΚΕΤΕΚ-Π» κατά € 19.890,00.
3.

Καθαρή θέση (παρ. 12 άρθρου 29)

Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου δεν έχει καταβληµένο
µετοχικό κεφάλαιο.
Το κονδύλι «Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού» της καθαρής θέσης αναλύεται σύµφωνα µε
τον παρακάτω πίνακα.
Μεταβολή κονδυλίου «Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού» στο έτος 2017
Αποθεµατικά
καταστατικού
Σύνολο
Υπόλοιπο στην αρχή του έτους (01.01.2017)
3.559.190,62
3.559.190,62
100% του καθαρού αποτελέσµατος µετά φόρων
-361.856,58
-361.856,58
έτους
Υπόλοιπο στο τέλος του έτους (31.12.2017)

4.

3.197.334,04

3.197.334,04

Εµπράγµατες εγγυήσεις επί ακινήτων του Ταµείου (παρ. 13 άρθρου 29)

Το Ταµείο δεν έχει στην κατοχή του ακίνητα. Τα γραφεία των υπηρεσιών του, στεγάζονται σε
µισθωµένο ακίνητο στην οδό Λυκούργου 5 στην Τρίπολη.
5.

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσµες µετά από 5 έτη (παρ. 14 άρθρου 29)

∆εν υπάρχουν ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις πέραν των 5 ετών.
6.

Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόµενες επιβαρύνσεις
(ενδεχόµενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισµού (παρ. 16 άρθρου 29)

∆εν υφίστανται µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις και
ενδεχόµενες επιβαρύνσεις (ενδεχόµενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισµού.
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7.

Έσοδα και έξοδα σηµαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σηµασίας
(παρ. 17 άρθρου 29)

Ακολουθεί ανάλυση των κονδυλίων αυτών στους παρακάτω πίνακες:
Ο κύκλος εργασιών της χρήσεως αφορά τον πόρο (1%) που εισπράχθηκε (άρθρ. 55 §1 Ν.
2218/1994 και ΚΥΑ αρ. 45743/21.12.1999) επί των χρηµατοδοτήσεων έργων και µελετών που
εκχωρήθηκαν από την Περιφέρεια Πελοποννήσου στο Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης.
Αναλυτικότερα:
ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/12/2016

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

ΕΙΣΠΡΑΞΗ
2017

ΣΑΕΠ 091/8

1.664,17

1.664,17

ΣΑΕΠ 026/0

45.835,26

45.835,26

ΣΑΕΠ 426/0

22.202,94

22.202,94

ΣΑΕΠ 026/2

22.972,31

22.972,31

ΣΑΕΠ 026/8

69.787,35

69.787,35

ΣΑΕΠ 526/0

189.381,62

189.381,62

ΣΑΜΠ 026/0

3.933,89

3.933,89

ΣΑΕΠ 026/1

38.901,28

0,00

394.678,82

355.777,54

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Χρηµατοδότηση (ΠΟΡΟΣ) από «Εισφορές Τρίτων»

2.905,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

358.682,54

ΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α
Αµοιβές & έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι-τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Σύνολο

Σύνολο
χρήσεως
2017
52.474,95
511.093,63
29.258,95
134.913,77
40.119,55
14.011,30
781.872,15

Κόστος
παροχής
υπηρεσιών
41.979,96
479.910,23
14.544,08
107.592,27
36.748,48
11.377,12
692.152,13

Έξοδα
∆ιοικητικής
Λειτουργίας
10.494,99
31.183,40
14.714,88
27.321,50
3.371,07
2.634,18
89.720,02
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8.

Προτεινόµενη διάθεση κερδών (παρ. 19 άρθρου 29)
Η χρήση έκλεισε µε ζηµία ποσού € 361.856,58 το οποίο οδηγήθηκε σε µείωση των

αποθεµατικών από πλεονάσµατα προηγούµενων χρήσεων.

Καθαρές ζηµίες/κέρδη χρήσης
Σε:
Αποθεµατικό νόµων και καταστατικού
Πόρο προγράµµατος ΠΟΛΙΤΕΙΑ
(άρθρου 3β Ν. 2880/2001)
Υπόλοιπο κερδών εις νέο

9.

31/12/2017
-361.856,58

31/12/2016
481.988,37

-361.856,58

240.994,18

0,00
0,00

240.994,19
0,00

Πληροφορίες για το προσωπικό και τις σχετικές δαπάνες της περιόδου
(παρ. 23 άρθρου 29)

Ο µέσος όρος προσωπικού του Ταµείου κατά την περίοδο 2017 ανήλθε σε απασχολούµενους.

Μέσο όρος εργατικού προσωπικού
Μέσος όρος υπαλληλικού προσωπικού
Γενικός µέσος όρος απασχολούµενων

2017

2016

5
5

3
3

Το προσωπικό του Περιφερειακού Ταµείου Πελοποννήσου είναι αποσπασµένο από ∆ηµόσιες
Υπηρεσίες και µισθοδοτείται από αυτές. Τον ∆εκέµβριο της προηγούµενης χρήσης, το Ταµείο
για την κάλυψη των αναγκών του, προχώρησε σε πρόσληψη µέσω 8-µηνου προγράµµατος
τριών (3) εργαζοµένων.
Στο προσωπικό έχουν δοθεί στη χρήση 2017 έκτακτες αµοιβές συνολικού ποσού
€ 16.361,14 και τακτικές αποδοχές για τους εργαζοµένους του 8-µηνου προγράµµατος ποσό €
20.442,24.
10.

Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
(παρ. 25 άρθρου 29)

∆εν υφίστανται.
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11. Αµοιβές προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (παρ. 30 άρθρου 29)
∆εν καταβλήθηκαν ή λογιστικοποιήθηκαν αµοιβές προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
12. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη (παρ. 31 άρθρου 29)
∆εν υφίστανται συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη.
13. Αµοιβές νόµιµου ελεγκτή περιόδου (παρ. 32 άρθρου 29)

Αµοιβές ελέγχου
Αµοιβές φορολογικού πιστοποιητικού
Σύνολο
14.

2017

2016

6.854,84

6.854,84

0,00

0,00

6.854,84

6.854,84

Αξία περιουσιακών στοιχείων προς εκποίηση εντός των επόµενων 12 µηνών
(παρ. 33 άρθρου 29)

Το Ταµείο δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων.
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