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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
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Βεβαιώνεται ότι οι

συνημμένες

Ετήσιες

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως

2015, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Συμβούλιο

του « ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» την 20 Ιουνίου 2016,
προκειμένου να υποβληθούν στη νόμιμη δημοσίευσή τους και στοχεύουν στο να παράσχουν
την ολοκληρωμένη εικόνα της

οικονομικής

θέσης και των

αποτελεσμάτων του

Συνεταιρισμού, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014.

Ο Πρόεδρος του
Ίοικητικού Συμβούλιο

ΓΙΑΝΓΓΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Προς τους κ.κ. συνεταίρους του "ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ"

Έ κθεση εττί των Χρηματοοικονομικώ ν Καταστάσεων.

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του " ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ " οι οποίες αποτελούνται
από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2015, την κατάσταση αποτελεσμάτων της
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό Προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και
τον V 2810/2000 «Περί Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων», όπως και για
εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων
από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με
κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με
σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει
τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων
κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του
Αγροτικού Συνεταιρισμού, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων του Αγροτικού Συνεταιρισμού. Ο
έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών
αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που
έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Επίσης λάβαμε υπόψη και τις ειδικές Διατάξεις
του V 2810/2000 περί Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων. Πιστεύουμε ότι τα
ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
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Απ ό τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1) Στις εμπορικές απαιτήσεις
περιλαμβάνονται και ακίνητες, επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις συνολικού ποσού 28,5
χιλ. ευρώ. Με βάση τον έλεγχό μας εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα από την εταιρία
πρόβλεψη ποσού 18 χιλ. ευρώ υπολείπεται κατά 10,5 χιλ. ευρώ του ποσού που
έπρεπε να έχει σχηματιστεί. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης
συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα με συνέπεια, η αξία των εμπορικών απαιτήσεων, των
αποτελεσμάτων της τρέχουσας χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται
αυξημένα κατά 10,5 χιλ. ευρώ. 2) Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού
δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2013 έως και 2015.
Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί
οριστικά. Ο Συνεταιρισμός 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 κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την
εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θέματων που μνημονεύεται στην
παράγραφο “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση
του " ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ "κατά
την 31 Δεκεμβρίου 2015 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που
έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Αναφορά επ ί Ά λλω ν Νομικών και Κανονιστικώ ν θεμάτων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2016
01 ΟΡΚΩΤΟ)-Α€ίϊΙΣΤΕΣ - ΕΛΕΓΚΤΕ

ϋΛΕΙΟΣ/Κ. ΧΑΡΙΣΗ
ΑΜ ΣΟΕΛ 15141
ΑΟΤΙΟΝ ΑυΟΙΤΙΝΟ Α.Ε.0
ΑΝΤΗΝΟΡΟΣ16-18, ΑΟΗΝΑ 11634
ΑΜ ΣΟΕΛ 164

ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΟΕΛ 14331
ΑΟΤΙΟΝ ΑυΟΙΤΙΝΟ Α.Ε.Ο.Ε.Λ
ΑΝ ΤΗ ΝΟ ΡΟ Σ16-18, ΑΟΗΝΑ 11634
ΑΜ ΣΟΕΛ 164

Κ 1 45 5 β Ι Ι
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν. 4308/2014)
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜ ΥΝΤΑΙΟ Υ
ΑΜΥΝΓΑΚ) ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

................ ξ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1

Κλειόμενη χρήση Προηγούμενη χρήση

1

31.12.2015

31.12.2014

31.381,02
23.793,70

7.000,01
30.301,17

55.174,72 1

37.301,18

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚ Ο
Μη κυκλοφορούντο περιουσιακό στοιχεία
Ενσώματα Πάγια
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο

Ε1
Ε1

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
1Δάνεια και απαιτήσεις
Σύνολο

Ε2

ί

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

I

5.935,00

5.935,00

5.935,00

61.109,72

43.236,18

439.630,61
54.555,72
81 368/46
738,21

445.689,07
51.624,78
80.757,70
8.267,78

576.293,00

586.339,33

987.841,13
860/40
22.936,25
51.723,22

772.946,121
0,00
7.751,02
203.664,64

...

ί
--- Γ... .......

5.935,001

.......

~

■■

” ------

Κυκλοφορούντο περιουοιακύ στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημοελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Προκαταβολές για αποθέματα
Σύνολο

1

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαττήσεις
Δουλευμένα έοοδα περιόδου
Λοιπές απαπήοεις
Ταμειακό διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

Ε3
Ε3
Ε3
Ε3

...........
Ε4.1
Ε4.2
Ε4.3
Ε4.4

1.063.361,00

984.361,78

Σύνολο κυκλοφορούντων

1.639.654,00

1.570.701,11

Σύνολο Ενεργητικού

1.700.763,72

1.613.937,29
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Κλειόμενη χρήση Προηγούμενη χρήση
31.12.2Θ15

31.12.2Θ14

61.994,79

4Θ.436/46

51.994,79

40.436,45

375.234,57’
492.297,9Θ

97.Θ6Θ,59
492.297,9Θ

867.532,47

589.358,49

929.527,25

529.794,95

9.Θ96.67
1ΘΘ.ΘΘΘ.ΘΘ

1θ.335,13
Ιθθ ,θ θ θ ,θ θ

109.096,67

110.335,13

526.484,97
7.Ϊ73,5Θ
6Θ.16Θ,21
17.149,Θ6
35.437,Θ1
15.735,Θ4

746.342,6Θ
1.143,3Θ
6Θ.166,ΘΘ
17.838.98
37.766,19
1θ.55θ,14

662.139,79

873.807,21

652.139,79

873.807,21

1.7ΘΘ.763,72

1.613.937,29

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή θέση
(Κεφάλαιο
Σύνολο
!'
' ....................
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
ί Αφορολόγητα αποθεματικά και εισφορές συνεταίρων
Σύνολο
ρ

Π.1
ρ

-

ί

Π.2
Π.2

Σύνολο καθαρής θέσης
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Π.3.1
Π.3.2

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους
ί Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο
[

Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
! Εμπορικές υποχρεώσεις
1Φόρος εισοδήματοτ
Λοιποί φ όροιτελη
ί Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων
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( Π.4.1
"^Π.4.2
Π.4.3
Π.4.4
Π.4.5
Π

ία θ
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Α.Φ.Μ. 999108457
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
_________της περιόδου 1 Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε €_________

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Λ Ο ΓΑ ΡΙΑ Σ Μ Ο Υ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε ΣΜ Α Τ Ω Ν

ί

ί

1

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜ ΥΝΤΑΙΟ Υ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ 2015
Σημ
είω
οτη

Κλειόμενη χρήση

Προηγούμενη χρήση

1/1/2 01 531 /1 2 /2 0 1 5

1 /1 /2 0 1 4 -3 1 /1 2 /2 0 1 4

Α.1

1.891.304,67

Α.2

1.374.689,90

1.470.066,13
1,191,411,43

516.614,77

278.654,70

Α.3

31.527,01

20.672,76

Α.2

548.141,78
(-140.595,17)

299.327,46
(-103,698,29)

Α.2

(-133.698,10)

(-130.446,79)

Λοιπά Έξοδα και ζημίες

Α.4

(-15.058,80)

(-6.956,19)

Λπομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (Καθαρό ποσό)

Α.5

(-2.472,93)

0,00

Α.6

0,00

1.171,85

Α.7

1.884,20

Λποτελέσματα προ τόκων και φόρων

29.081,38
285.398,16

61.282,24

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

(-1.136,09)

(-1.573,61)

284.262,07

59.708,63

(-6.088,09)

(-9.377,55)

278.173,98

50.331,08

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων

Μικτό Αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα

Μικτό Αποτέλεσμα
..........

.........

™

™

-V

Έξοδα διοίκησης
..........

....................

Έξοδα διαθέσεως

Κέρδη & Ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
Λοιπά έσοδα και κέρδη

Τ'
ί

■

Α.8

Λποτελέσματα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Λποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους
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Π ΙΝ Α Κ Α Σ Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Ω Ν Κ Α Θ Α ΡΗ Σ Θ ΕΣΗΣ (Π ΡΟ Α ΙΡΕΤΙΚ Α )
Α Γ Ρ Ο Τ ΙΚ Ο Σ ΣΥ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣΜ Ο Σ Ε Υ Ρ Υ Τ Ε Ρ Η Σ Π ΕΡΙΟ ΧΗ Σ Α Μ Υ Ν Τ Α ΙΟ Υ
Σ Υ Ν Ο Π Τ ΙΚ Α ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΑ Σ ΤΟ ΙΧ ΕΙΑ Κ Α Ι Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΕ Σ ΤΗ Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Α Π Ο ΐ ΙΑ Ν Ο Υ Α Ρ ΙΟ Υ 2 0 Ϊ 5 Μ Ε Χ Ρ Ι 3 Ϊ Δ Ε Ι ^ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 5
Γ η τ η ν Π ε ρ ίο δ ο
1 Ι α ν ο υ α ρ ίο υ 2 0 1 5 - 3 1 Δ ε κ ε υβ ρ ίο υ 20 15

ί

ί

1

1

1

!

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας με Κ.Ν 2190/20 και Π.Δ.1123/80 και με νέα Ε.Α.Π Ν.4308/2014
Εταιρεία
ί Συνεταιριστικό
Ι^φόλακ»

Λοιπά
Αποθεματικά

Υπέρ τ ο άρτιο

1

Ποοά για
αύξηση
συνεταιριστικό
' ύ κεααλαίου

Αποτελέσματα
ειςνέο ν

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων
Συνεταιριστών
Εταιοείαα

Υπόλοιπο π ιν 31/12/2013, σύμφωνα
1 /1 /2 0 Μ ...........................

1/1/2014

Υπόλοιπο Κατά ΕΛ.Π. την

Γαιαικό οποθεμσπκό περ. 0 παρ. 6 του
άρθρου 1 9 του Ν.2810/2000
Αηοθεμστκδ από έ ιο ι^ ρ ο ; ομάδων
παραγωγών της ηερ. ζ παρ. 2 του άρθρου
ΙΟ το υ Ν.2810/2000
Ο φειλόμενο κεφάλαο που καταβλήθηκε
στα γοόσπ

0,00

475Λ97^

0,00

456Λ27,79ί

0,00 ....................... ρ,ρρ

0,00

0,00

7.800,00

0,00

0,00

5.169,95

0,00

0,00

5.169,95

0,00

0,00

45.161,13

0,00

....................... 45,161,13

0,00

0,00 1............................. 82,599,62

0,00

0,00

82.599,62

0,00

0,00

0,00 ...................... .ρ,ρρ.

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00 ί

21.366.67

0.00

132.930,70

0,00

0,00

154.297.37

40.436Α6

0,00

589358Α9

0,00

0,00

629794,95

600,00

.........................Ρ,οο

..........Ρ,ρο .......................... ,ρ.,ρρ ί................ ρ,ρρ.

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1/1/2015

^

Τακτικό οποθεμσπκό

....ι
;

13.566,67

Γαιαικό οποθεμσπκό περ. α παρ. 6 του
άρθρου 1 9το υ Ν.2810/2000
Α π ο θ ^ π κ δ από έ ο ^ ρ ό ; ομάδαν
παραγωγών της ηερ. ζ παρ. 2 του άρθρου
ΙΟ το υ Ν.2810/2000
Αποθεμδπκό από έκχρόρ ^ όμοδαν
παραγωγών της περ. ζ παρ. 2 του άρθρου
ΙΟ το υ Ν.2810/2000 δογραφέντω ν μ ^ ώ ν
Οφειλόμενο κεφάλαιο που καταβλήθηκε
οτη.,γαήση
ί 1/1-31/12/2015
Ι ^ θ α ο ό Α π ο τ ϊλ ε ο ιια Π ε ^
Σ ύνολό μεταβολών ιδίων κεφαλαίων:
1/1-31/12/2015

..

'

24.678,80

................... .ρ,ρρ. ..................... 0,00 [............................. 24,678,80

242.088,33

0,00

0,00

0,00

______.11,406,85,

0,00

0,00

0,00

-11.292,36

0,00

11.292,36

0,00

0,00

20.958,33

0,00

0,00

0.00

0,00
0,00Γ

21.558.33

0.00

278.173.98 !

61.994,79

0,00

1

131/12/2015

0.00

0,00 [................... ρ,ρρ [................ ρ,ρρ 1..............................ρ,ρρ

Γαιαικό οποθεμσπκό παρ 13 άρθρου 35
κ α ιτο υ άρθρου 19του Ν.2810/2000

Υπόλοιπο Κ π ό Δ Λ .Π . τη ν

-43.330.21

ο,οοί>

19.069,79

ί

Υπόλοιπο Κατά Ι£Α ΕΛΠ την

Τα'ι^'κόα'Γΐα'Θφοτ
Ν.2810/2000

0.00

ο,οοί

ί .............13.566,67

ί

: 1/1-31/12/2014
Καθαρό Αποτέλεσμα Περιόδου - Τ/Α
Σ ΰνόλό μετάβολών ιδίων κεφαλαίων
1/1-31/12/2014

λύξ.ΐΜ)..?.ύΥΓΐαριστικού

0,00

0.00^ί

0,00
0.00

7.800,00

Αύξησή Συνεταρχτπκού Κεφαλαίου
Γακπκό ά ί«θεμσ ™ ό η'ρ.3 ά ρ θ ^ ύ 19
Ν.2810/2000

518.827,79

456.427,79^^..........................Ρ,ορΙ !

62.400,00
-43.330.21

867332/47

242.088,33

0,00

_

„Α 1 .4 0 ^,8 5

-11.292,36

0,00

0,00

0,00 ......

0,00

0,00

ο.όο *

0,00Γ

0.00

0.00

0,00 1

299.732.31

0,00

0,00

... .............. 11·,292,36
................20,958^33

929.527,26
ί

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε Ε ΕΠ Ι ΤΩ Ν Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν Κ Α Τ Α ΣΤΑ ΣΕΩ Ν
1. Γενικές πληροφορίες
Ο

«ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ», (στο

εξής «ο Συνεταιρισμός») ο οποίος ιδρύθηκε το 2012 με την απόφαση υπαριθμ' 28/2012 του
Ειρηνοδικείου Αμυνταίου και καταχωρήθηκε στο ειδικό μητρώο Συνεταιρισμών με α/α 37/2012
δραστηριοποιείται

κυρίως

στην

Επεξεργασία,

μεταποίηση

κτηνοτροφικών προϊόντων, μέσω ομάδων παραγωγών

και

εμπορία

αγροτικών

και έχει την έδρα του στο Δήμο

Αμυνταίου, όπου βρίσκονται και τα γραφεία του, επί της οδού Γυμναστηρίου 7, υπάγεται στην
Δ.Ο.Υ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

και έχει Α.Φ.Μ. 999108457. Η διάρκεια του Συνεταιρισμού

είναι

απεριόριστη.
Η οντότητα δεν είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο.
Ο συνεταιρισμός

λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και σύμφωνα με τις

διατάξεις περί Αγροτικών Συνεταιρισμών του Ν. 2810/2000.
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Αντικείμενο εργασιών
Ο εταιρικός σκοπός ορίζεται κατά βάση στο Άρθρο 3 του καταστατικού του Συνεταιρισμού και
συνίστατο κυρίως στα παρακάτω:
1. Ο Συνεταιρισμός αποσκοπεί, με την ισότιμη συνεργασία και την αμοιβαία βοήθεια
συνεταίρων

μελών

του

στην

οικονομική,

κοινωνική

των

και πολιτιστική ανάπτυξη και

προαγωγή τους, μέσω μιας συνιδιοκτήτης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης.
2. Για την επίτευξη των σκοπών του ο Συνεταιρισμός αναπτύσσει οποιεσδήποτε
δραστηριότητες, με τις οποίες καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής, μεταποίησης και
εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, καταναλωτικών προϊόντων , κτηνοτροφικών προϊόντων,
προμήθειας και εμπορίας γεωργικών εφοδίων, καθώς και της κατασκευής, προμήθειας και
εμπορίας μέσων αγροτικής παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών. Οι δραστηριότητες
αυτές ενδεικτικά είναι οι εξής ;
•

Η επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, μέσω

των ομάδων παραγωγών
•

Η

πρακτόρευση

οποίων
•

Η

η

στην

πλειονότητα

πρακτόρευση

περιφέρεια

των

στην

μετοχών

περιφέρεια

του

των

ανήκει
του,

σε

ασφαλιστικών

εταιριών,

των

Συνεταιριστικές Οργανώσεις.

Οργανισμών

ασφάλισης

ή

αγροτικής

παραγωγής και κεφαλαίου.
•

Η παροχή τεχνικής βοήθειας στα μέλη.

•

Η δημιουργία συνεταιριστικών επιχειρήσεων, για την προμήθεια στα μέλη καταναλωτικών

αγαθών.
•

Η εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων και έργων αγροτικής οδοποιίας.

•

Η παρέμβαση

και

η λήψη

κάθε

μέτρου

προστασίας

των

αγροτικών

προϊόντων των μελών του και τρίτων.
•

Η παροχή συνεταιριστικής εκπαίδευσης στα μέλη και στους εργαζομένους.

•

Η

ίδρυση

και

οικοτουρισμού,

λειτουργία
του

αγροτοτουριστικών

κοινωνικού

μονάδων,

τουρισμού

η

και

ανάπτυξη

του

αγροτοτουριστικών

εργασιών.
•

Κάθε

δραστηριότητα

για

τη

βελτίωση

της

κοινωνικής

και

πολιτιστικής

κατάστασης των μελών του και του βιοτικού τους επιπέδου.
3. Για

την

εκπλήρωση

των

σκοπών

του

ο

Συνεταιρισμός

μπορεί:

α) Να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
β) Να συνιστά νομικά πρόσωπα, να συμπράττει σε κοινές επιχειρήσεις με καταναλωτικούς ή
άλλους συνεταιρισμούς, νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, με κοινωφελείς
Οργανισμούς,

με επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.

συνεταιριστικές οργανώσεις άλλων χωρών και με

φυσικά

πλαίσιο της διακρατικής και διεπαγγελματικής συνεργασίας.
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Α.Φ.Μ. 999108457
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
_________ της περιόδου 1 Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε €_________
γ) Να συνιστά ή μετέχει σε εταιρίες του Εμπορικού Νόμου ή του Αστικού Κώδικα, που έχουν
αντικείμενό τους δραστηριότητα, που εμπίπτει στους σκοπούς του Συνεταιρισμού,
δ) Αναγνωρίζεται ως Ομάδα Παραγωγών σύμφωνα με την κείμενη και κοινοτική νομοθεσία.
Λειτουργεί 4 Ομάδες Παραγωγών και για λογαριασμό παραγωγών
α) ΟΜΑΔΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
β) ΟΜΑΔΑ ΠΑΤΑΤΑΣ ΚΑΙ ΟΣΠΡΙΩΝ
γ) ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ , ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΟΕΙΔΩΝ ΖΟΩΤΡΟΦΩΝ
δ) ΟΜΑΔΑ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥ
Στηρίζει τις Ομάδες Παραγωγών με τα στελέχη του σε όλους τους τομείς της αγροτικής
δραστηριότητας.
Οι Ομάδες Παραγωγών εκλέγουν δμελή Διοικητικά Συμβούλια σύμφωνα με τον νόμο 4015 και
αυτοδιοικούνται όσον αφορά εισροές και εκροές της αγροτικής παραγωγής. Επίσης εκλέγουν
και 3μελές εποπτικό συμβούλιο σύμφωνα με τον νόμο και τις διατάξεις του παρόντος
καταστατικού. Η εκλογική διαδικασία των Διοικητικών Συμβουλίων των Ομάδων Παραγωγών
γίνεται κάθε 4 χρόνια και μετά την εκλογική διαδικασία του Αγροτικού Συνεταιρισμού. Η κάθε
Ομάδα Παραγωγών στηρίζει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και οργάνωσης της. Ο
εκάστοτε πρόεδρος της κάθε Ομάδας Παραγωγών συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Αγροτικού Συνεταιρισμού ή ορίζει τον εκπρόσωπο του με δικαίωμα ψήφου στα θέματα που
αφορούν την Ομάδα Παραγωγών που ανήκει , αρκεί η Ομάδα Παραγωγών να έχει το
λιγότερο το 10% του συνολικού τζίρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού.
5. Ο Συνεταιρισμός εκπροσωπείται στις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις.
6. Είναι μέλος στην ΠΑΣΕΓΕΣ
7. Δύναται να λειτουργεί υπηρεσίες Γεωπληροφορίας για Γεωργία Ακριβείας, ενισχύοντας έτσι
την οικονομία του πρωτογενή τομέα , με εισαγωγή τεχνογνωσίας, νέων πρακτικών και
εφαρμογών στον Αγροτικό κόσμο της περιοχής. Στηρίζει και λειτουργεί υπηρεσίες για τους
αγρότες - μέλη του της περιοχής Αμυνταίου, για την επίτευξη των παρακάτω μεταξύ στόχων:
Κατάθεση Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης και αύξηση των δικαιωμάτων των παραγωγών μέσω
παράλληλων δράσεων, στήριξη εξισωτικής αποζημίωσης των παραγωγών - μελών του.
Εκπαίδευση των στελεχών και παρακολούθηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής για
διασφάλιση και αύξηση των ατομικών δικαιωμάτων των Αγροτών, διαρκής ενημέρωση της
ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων των

αγροτεμαχίων και των κτηνοτροφικών μονάδων.

Πιστοποιεί όλα τα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα που παράγουν τα μέλη του, με τους κανόνες
ορθής γεωργικής πρακτικής (Κ.Ο.Γ.Π).

Παρέχει νομική , λογιστική και φορολογική

υποστήριξη στους Αγρότες και στους Κτηνοτρόφους μέλη του καθώς και στις Ομάδες
Παραγωγών (Ο.Π.) ανά καλλιέργεια και ανά εγκεκριμένη ΟΜΑΔΑ, όπως και στους κλαδικούς
Αγροτικούς Συνεταιρισμούς - μέλη του. Συστήνει υπηρεσίες ανάλογα με τα μέτρα πολλαπλής
συμμόρφωσης των αγροτών και των κτηνοτρόφων που προτείνει κάθε φορά η Ευρωπαϊκή
Ένωση, ανάλογα με την προγραμματική περίοδο και με αυτά που ζητάει σε κάθε περίοδο
προκειμένου να διευκολύνει τα μέλη της. Σχεδιάζει, ιδρύει και διευθύνει κέντρα παρρλαβής ,

Λ
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Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
_________ της περιόδου 1 Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε €_________
συσκευασίας , μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών εκροών και εισροών σύμφωνα με τις
ανάγκες των Ομάδων Παραγωγών (Ο.Π.) και του αγροτικού τομέα της περιοχής παρέμβασης.
8. Διαδίδει τον θεσμό του Συνεταιρίζεσθαι στον γεωργικό πληθυσμό της περιοχής
παρέμβασης και εφαρμόζει όλα τα νόμιμα μέσα για την ανάπτυξη της συνεταιριστικής
συνειδήσεως και ιδεολογίας στους γεωργούς και κτηνοτρόφους.
9. Συνιστά Υπηρεσία Λογιστικής υποστήριξης για τα φυσικά μελή, τους Συνεταιρισμούς μέλη και τις Ομάδες Παραγωγών, καθώς επίσης και νομική υποστήριξη αυτών. Συμβουλεύει
και παρέχει κάθε βοήθεια στους Συνεταιρισμούς κατά την σύστασή τους και σε όλες τι
λεπτομέρειες της διαχείρισης και των εργασιών τους.

ΠεοινοαΦή τπ€ Επιγείοησης
Διοικητικό Συμβούλιο

Γιαννιτσόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος ΔΣ
Ζουρνατζίδης Δημοσθένης, Αντιπρόεδρος ΔΣ.
Σκήπας Βασίλειος, Γραμματέας ΔΣ.
Αβραμίδης Γεώργιος, Ταμίας ΔΣ.
Μπάτσιος Κωνσταντίνος, μέλος ΔΣ

Έδρα Συνεταιρισμούς

Γυμναστηρίου 7, Αμύνταιο
ΤΚ 53200 ΑΜΥΝΤΑΙΟ , Ελλάδα

Ελεγκτική Εταιρεία

:

ΑΟΤΙΟΝ ΑυΟΙΤΙΝΟ Α.Ε.Ο.Ε.Λ. ΑΜ ΣΟΕΛ 164
ΑΝΤΗΝΟΡΟΣ 16 -18, ΤΚ 116 34
ΠΑΓΚΡΑΤΙ-ΑΘΗΝΑ,

ΕΛΛΑΔΑ

Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 20 Ιουνίου
2016 και
Ν.4308/2014,

έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)
και Ο Συνεταιρισμός λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης

δραστηριότητας.

Ο Συνεταιρισμός κατατάσσεται ως μικρή οντότητα σύμφωνα με τον παρόντα νόμο 4308/2014
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

2. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και σημαντικές λογιστικές
αρχές που χρησιμοποιεί ο Συνεταιρισμός
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2015
Ο Ι.12.2015

και έχουν συνταχθεί σύμφωνα

αφορούν την εταιρική χρήση 1.Ι 

με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

(ΕΛΠ)

Ν.4308/2014 και είναι οι πρώτες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν
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Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
_________ της περιόδου 1 Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε €_________
σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο και καλύπτονται από το άρθρο 37 «Πρώτη Εφαρμογή» του Ν.
4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, με ημερομηνία μετάβασης την 1η Ιανουαρίου 2014.
Οι λογιστικές αρχές πού περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρμοσθεί σε όλες τις περιόδους
που παρουσιάζονται.
Οι προηγούμενες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, είχαν συνταχθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Π.Δ 1123/1980) και του
Κ.Ν.2190/1920 μέχρι και την 31.12.2014. Οι προϊσχύουσες διατάξεις, διέφεραν σε ορισμένες
περιοχές από τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Τα συγκριτικά
στοιχεία της χρήσεως 2014, επαναδιατυπώθηκαν σύμφωνα με τις νέες λογιστικές αρχές και
λογιστικές εκτιμήσεις του Ν. 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Συμφωνίες και περιγραφές της επίδρασης της μετάβασης στο Ν. 4308/2014 Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα από τις προϊσχύουσες διατάξεις του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Π.Δ
1123/1980) και του Κ.Ν.2190/1920, περιλαμβάνονται στη σχετική σημείωση στο Κεφάλαιο 3
«Μετάβαση στο Ν. 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα».
Ο Συνεταιρισμός κατατάσσεται ως μικρή οντότητα, με βάση το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων
2015 και 2014 και έχει υποχρέωση για την κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 16 του Ν. 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα, οι οποίες είναι οι εξής:
1) Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός),
2) Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων,
3) Το Προσάρτημα (Σημειώσεις) κάνοντας χρήση των απαλλαγών της παρ 9 του άρθρου 30
του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ).
Οι παρούσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του
ιστορικού κόστους, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας και είναι σύμφωνες με τις
διατάξεις

του

Ν.

4308/2014

Ελληνικά

Λογιστικά

Πρότυπα.

Η

κατάρτιση

των

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα, απαιτεί τη χρήση αναλυτικών λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων στη διαδικασία
εφαρμογής των λογιστικών αρχών, που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχομένων απαιτήσεων και υποχρεώσεων
κατά την ημερομηνία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων καθώς και τα παρουσιαζόμενα
ποσά εσόδων και εξόδων κατά τις υπό εξέταση χρήσεις/περιόδους. Παρά το γεγονός ότι οι
εκτιμήσεις βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης της εταιρίας, τα
πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. Βάσει του
Ν. 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, οι εταιρίες είναι υποχρεωμένες να παρουσιάσουν
συγκριτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, τουλάχιστον για μία χρήση/περίοδο.
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1-31.12.2015, περιλαμβάνουν
συγκριτική πληροφόρηση, η οποία είναι:
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Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
_________ της περιόδου 1 Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε €_________
❖

Για την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμό) η 31.12.2014 (1.Ι 
ΟΙ.12.2014)

❖

Για την Κατάσταση Αποτελεσμάτων η 31.12.2014 (1.1.-31.12.2014)

2.2 Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί

με σαφήνεια, σύμφωνα με τις

θεμελιώδεις παραδοχές του δουλευμένου και της συνέχισης της δραστηριότητας, καθώς και
τις ακόλουθες γενικές αρχές:
α) Οι λογιστικές πολιτικές χρησιμοποιούνται με συνέπεια από περίοδο σε περίοδο, ώστε να
διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Σε περιπτώσεις
αλλαγής αυτών, θα τύχουν εφαρμογής τα όσα προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 28
του

V

4308/2014.

β) Όταν τα ποσά της προηγούμενης περιόδου

(ή περιόδων,

όταν παρουσιάζονται

περισσότερες περίοδοι) δεν θα είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της τρέχουσας περιόδου για
οποιαδήποτε αιτία, τα ποσά της προηγούμενης περιόδου (περιόδων) προσαρμόζονται
αναλόγως, ώστε να γίνουν συγκρίσιμα.
γ) Η αναγνώριση και η επιμέτρηση των στοιχείων του ισολογισμού και της κατάστασης
αποτελεσμάτων γίνεται με σύνεση και ξεχωριστά για κάθε στοιχείο. Συμψηφισμοί μεταξύ
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ή μεταξύ εξόδων και εσόδων δεν γίνονται, εκτός
εάν τέτοιος συμψηφισμός προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
δ) Όλες οι αρνητικές προσαρμογές της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο που λαμβάνουν χώρα, ανεξάρτητα από το εάν
το αποτέλεσμα της περιόδου είναι κέρδος ή ζημία.
ε) Όλα τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων που προκύπτουν
στην

τρέχουσα περίοδο

αναγνωρίζονται

στην περίοδο αυτή

βάσει της αρχής του

δουλευμένου.
στ) Όλα τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων που προέκυψαν σε
προηγούμενη περίοδο, αλλά δεν έχουν αναγνωριστεί κατάλληλα βάσει των προβλέψεων του
παρόντος νόμου,

αναγνωρίζονται

στην τρέχουσα περίοδο,

σύμφωνα

με τα όσα

προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 28 του ν 4308/2014.
ζ) Με την επιφύλαξη του άρθρου 28 του ν 4308/2014 , τα υπόλοιπα έναρξης του ισολογισμού
σε κάθε περίοδο συμφωνούν με τα αντίστοιχα υπόλοιπα λήξης της προηγούμενης περιόδου,
η) Η παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας αξιολογείται τουλάχιστον για διάστημα 12
μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.
θ) Με την επιφύλαξη του άρθρου ν 4308/2014, κέρδη που δεν έχουν πραγματοποιηθεί την
ημερομηνία του ισολογισμού, δεν αναγνωρίζονται.
2. Κάθε κονδύλι των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αναγράφεται μαζί με το αντίστοιχο
ποσό της προηγούμενης περιόδου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ποσά σε καμία
περίοδο, το σχετικό κονδύλι παραλείπεται.
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Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
_________ της περιόδου 1 Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε €_________
3. Στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που ικανοποιούν τα σχετικά κριτήρια
αναγνώρισης αναγνωρίζονται στον ισολογισμό και στην κατάσταση αποτελεσμάτων, κατά
περίπτωση. Η μη αναγνώριση των στοιχείων αυτών δεν υποκαθίσταται από σχετική
γνωστοποίηση στο προσάρτημα.
4. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται ως
στοιχεία των πινάκων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αλλά θα γίνεται ειδική μνεία
στο Προσάρτημα για αυτές .
5. Οι απαιτήσεις του ν 4308/2014 σχετικά με την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση,
γνωστοποίηση και ενοποίηση, μπορεί να παραβλέπονται, μόνο εάν η επίπτωση της μη
συμμόρφωσης προς αυτές δεν είναι σημαντική.
6. Τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων παρακολουθούνται λογιστικά και
παρουσιάζονται λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική ουσία των συναλλαγών ή γεγονότων.
7. Θέματα που αντιμετωπίζει Ο Συνεταιρισμός κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων,

επιλύονται και με την αναζήτηση της ερμηνευτικής καθοδήγησης από τα

σχετικά Δ. Π. X. Α., στο βαθμό που οι ρυθμίσεις των προτύπων αυτών είναι συμβατές με ν
4308/2014.
8. Γεγονότα που έγιναν εμφανή μετά τη λήξη της περιόδου (ημερομηνία αναφοράς), αλλά
πριν

από

την

ημερομηνία

χρηματοοικονομικές

κατά

την

καταστάσεις για

οποία

το

Διοικητικό

δημοσιοποίηση,

Συμβούλιο

αναγνωρίζονται

εγκρίνει

στην

τις

κλειόμενη

περίοδο, εφόσον αναφέρονται σε συνθήκες που υπήρχαν στο τέλος αυτής της περιόδου και
επηρεάζουν τα κονδύλια του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων.
9. Όπου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εφαρμογή μιας διάταξης του ν 4308/2014

έρχεται σε

σύγκρουση με την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν 4308/2014 περί
εύλογης παρουσίασης, γίνεται παρέκκλιση από τη διάταξη αυτή προκειμένου να ικανοποιηθεί
η απαίτηση της εύλογης παρουσίασης. Α
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Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
_________ της περιόδου 1 Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε €_________
Ο Συνεταιρισμός
ΕΦΑΡΜΟΓΗ» στη

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν 4308/2014 «ΠΡΩΤΗ
σύνταξη

των σχετικών οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες είναι οι

πρώτες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με βάση τα «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΩΤΥΠΑ» εφάρμοσε τα παρακάτω:
1. Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων επιμέτρησης και σύνταξης χρηματοοικονομικών
καταστάσεων όπου υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο νομικό πλαίσιο,
αντιμετωπίστηκε ως αλλαγή λογιστικών πολιτικών, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν
4308/2014.
2.

Στις

περιπτώσεις

όπου

η αναδρομική

προσαρμογή

ορισμένων

στοιχείων

των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων ήταν πρακτικά δυσχερής ή όταν το απαιτούμενο κόστος
είναι σημαντικό, Ο Συνεταιρισμός υιοθέτησε το ιστορικό κόστος ως βάση επιμέτρησης ενός
στοιχείου εφεξής με το να θεωρήσει τις λογιστικές αξίες των στοιχείων του ισολογισμού του
τέλους της προηγούμενης περιόδου ως το τεκμαρτό κόστος αυτού του στοιχείου για την
εφαρμογή του ν 4308/2014.

Οι περιπτώσεις αυτές αφορούσαν:
1.

Το ιστορικό κόστος τόσο των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων όσο και των άυλων τα
οποία υπόκεινται σε απόσβεση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 4308/2014.

Κάθε διαφορά που προκύπτει από την εφαρμογή της προηγούμενης περίπτωσης της υπό 1
παραγράφου αναγνωρίζεται στα κέρδη εις νέον στην καθαρή θέση.
2.

Η αναδρομική προσαρμογή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μπορεί να μην είναι
πρακτικά ευχερής ή να απαιτεί σημαντικό κόστος, όταν:

α) Η αρχική αναγνώριση στοιχείων του ισολογισμού έχει λάβει χώρα σε μακρινή περίοδο στο
παρελθόν, ή
β) η εύλογη αξία στοιχείων του ισολογισμού δεν είναι διαθέσιμη για τα χρονικά σημεία, όπως
απαιτείται για την αναδρομική εφαρμογή της επιμέτρησης στην εύλογη αξία.
4. Κονδύλια του ισολογισμού που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης του παρόντος
νόμου, αλλά αναγνωρίζονταν με το προηγούμενο λογιστικό πλαίσιο, δύναται να συνεχίσουν
να εμφανίζονται στον ισολογισμό μετά την 31 η Δεκεμβρίου 2014 και μέχρι την ολοσχερή
απόσβεσή τους, βάσει των κείμενων φορολογικών διατάξεων ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο
διάθεσή τους. Δεν υπάρχουν περιπτώσεις ή περίπτωση που έτυχαν εφαρμογή οι διατάξεις
της παρούσας παραγράφου στον Συνεταιρισμό.

5. Η μέθοδος μετάβασης στον Ν 4308/2014, καθώς και οι επιπτώσεις σε κάθε ένα κονδύλι
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε σχέση με το προηγούμενο εφαρμοστέο πλαίσιο
γνωστοποιούνται

Σελίδα 18 από 47

στις

σημειώσεις

των

χρηματοοικονομικών
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Α.Φ.Μ. 999108457
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
_________ της περιόδου 1 Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε €_________
γνωστοποιείται ενδεχόμενη χρήση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα
σχετικά ποσά του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων.

2.4 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις της διοίκησης
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα, απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και
παραδοχών οι οποίες επηρεάζουν τα ποσά του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, όπως
επίσης και τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την
ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τα παρουσιαζόμενα ποσά
εσόδων και εξόδων της παρουσιαζόμενης περιόδου. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται
να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην
εμπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των
προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις συγκεκριμένες
συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς με τη χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων
πληροφοριών. Μία λογιστική εκτίμηση θεωρείται σημαντική όταν είναι σημαντική για την
εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Συνεταιρισμού και τα αποτελέσματα της και απαιτεί
τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσμα
της ανάγκης για σχηματισμό εκτιμήσεων σχετικά με την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι
αβέβαιες.
Κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών η διοίκηση του Συνεταιρισμού,
χρησιμοποιώντας ως βάση την πληρέστερη πληροφόρηση που έχει στη διάθεσή της
εφαρμόζει την κρίση της με γνώμονα τη γνώση της για την εταιρία αλλά και της αγοράς στην
οποία δραστηριοποιείται. Μεταγενέστερες πιθανές αλλαγές στις υπάρχουσες συνθήκες
λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να εφαρμοστεί η κατάλληλη λογιστική πολιτική. Οι κρίσεις
της διοίκησης αναφορικά με τη διενέργεια εκτιμήσεων σε ότι αφορά τις λογιστικές πολιτικές
συνοψίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες στοιχείων:

Ανακτησιυότητα των απαιτήσεων
Η Διοίκηση εξετάζει κατ' έτος την ανακτησιμότητα των κονδυλίων που περιλαμβάνονται στους
εισπρακτέους λογαριασμούς, σε συνδυασμό και με εξωτερική πληροφόρηση, (βάσεις
δεδομένων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας πελατών, νομικοί κλπ.) προκειμένου να
αποφασίσει

για

την

ανακτησιμότητα

των

κονδυλίων

που

περιλαμβάνονται

στους

εισπρακτέους λογαριασμούς, για την αξιολόγηση των υπολοίπων ως επισφαλή και την
επιμέτρηση τυχόν απομείωσης της αξίας τους.

Εκτίμηση αποιιείωσης Ενσώυατων ή άλλων περιουσιακών στοινείων.
Ο Συνεταιρισμός ελέγχει ετησίως ενδείξεις για πιθανή απομείωση ενσώματων ή άλλων
περιουσιακών στοιχείων. Η μέτρηση της απομείωσης απαιτεί εκτίμηση της εύλογης αξίας για

Σελίδα 19 από 47

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Α.Φ.Μ. 999108457
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
_________ της περιόδου 1 Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε €_________
κάθε αναγνωριζόμενο ενσώματο, ή περιουσιακό

στοιχείο.

Σε αυτή

την περίπτωση,

χρησιμοποιείται η προσέγγιση των ταμειακών ροών ή εκτίμηση από ανεξάρτητους εκτιμητές
όπου κρίνεται κατάλληλο.

Φόοοι εισοδήματος

Ο Συνεταιρισμός υπόκειται σε φόρο εισοδήματος σύμφωνα με την Ελληνική Φορολογική
νομοθεσία

και όχι σε πολυάριθμες φορολογικές δικαιοδοσίες.

Σημαντικές εκτιμήσεις

απαιτούνται για τον καθορισμό της πρόβλεψης για φόρους εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές
συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισμός του φόρου είναι
αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Ενδενόυενα νενονότα

Ο Συνεταιρισμός εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη
πορεία των εργασιών της. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί για επίδικες
υποθέσεις δε θα επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική θέση της εταιρίας, βάσει στοιχείων από
τους συνεργαζόμενους δικηγόρους.
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά
δεδομένα και προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα
ισχύοντα.
Κατά την άποψη της διοίκησης, ο κίνδυνος, οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις, να προκαλέσουν
ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες, είναι σημαντικά περιορισμένος.

2.5 Πληροφόρηση κατά τομέα
Οι δραστηριότητες της εταιρίας, με δεδομένο ότι διενεργούνται στην Ελλάδα στην Ε.Ε και σε
τρίτες χώρες και είναι ομογενοποιημένες ανά προορισμό, θεωρούνται ως τρείς διακεκριμένοι
τομείς για τους οποίους παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες όπου αυτό απαιτείται.

2.6 Συναλλαγματικές μετατροπές
Λειτουργικό νόοισμα και νόμισμα παρουσίασης
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, αποτιμώνται με χρήση του
νομίσματος του οικονομικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο ο Συνεταιρισμός λειτουργεί
(λειτουργικό νόμισμα). Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που
είναι το λειτουργικό νόμισμα του Συνεταιρισμού.

Συναλλανέ€ και υπόλοιπα
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Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
_________ της περιόδου 1 Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε €
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των
ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών (εροί

θ χ ο ίιβ η ς β

γβΙθ

).

Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση
τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των
νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την
ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα.

2.7 Ενοποίηση
Δεν συντρέχουν για τον Συνεταιρισμό οι προϋποθέσεις ενοποίησης

2.8 Ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία
1. Ενσώματα , βιολογικά και άυλα πάγια στοιχεία .
Τα στοιχεία αυτά αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και μεταγενέστερα επιμετρώνται
στο αποσβέσιμο κόστος κτήσεως.
Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης, μόνο όταν εμπίπτουν στον ορισμό του περιουσιακού
στοιχείου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι σχετικές δαπάνες αναγνωρίζονται ως έξοδο, σύμφωνα
με το άρθρο 25 του ν 4308/2014.
Οι δαπάνες ανάπτυξης, οι οποίες αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο όταν, και μόνον
όταν, πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

ο

Υπάρχει πρόθεση και τεχνική δυνατότητα εκ μέρους του Συνεταιρισμού να
ολοκληρώσει τα σχετικά στοιχεία, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα προς χρήση ή
διάθεση.
Εκτιμάται ως σφόδρα πιθανό ότι τα στοιχεία αυτά θα αποφέρουν μελλοντικά

ο

οικονομικά οφέλη.
ο

Υπάρχει αξιόπιστο σύστημα επιμέτρησης των αποδοτέων σε αυτά ποσών
κόστους.

ο

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η σχετική δαπάνη αναγνωρίζεται ως έξοδο.

2. Ιδιοπαραγόμενα πάγια στοιχεία
α) Το κόστος κτήσης ενός ιδιοπαραγόμενου παγίου περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών
που απαιτούνται για να φθάσει το στοιχείο στην κατάσταση λειτουργίας για την οποία
προορίζεται.
β) Το κόστος ενός ιδιοπαραγόμενου παγίου περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών,
αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω πάγιο
στοιχείο.
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Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
_________ της περιόδου 1 Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε €_________
γ) Το κόστος ενός ιδιοπαραγόμενου παγίου περιλαμβάνει επίσης μια εύλογη αναλογία
σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το εν λόγω πάγιο στοιχείο, στο
βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής.
δ) Το κόστος ενός ιδιοπαραγόμενου παγίου μακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής
επιβαρύνεται με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτό.
ε) Ημιτελή ιδιοπαραγόμενα πάγια στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος που έχουν απορροφήσει
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
στ)Με

την

εξαίρεση

των

δαπανών

ανάπτυξης

της

παραγράφου

1,

εσωτερικώς

δημιουργούμενα άυλα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας, δεν αναγνωρίζονται.

3. Προσαρμογή αξιών
α) Αποσβέσεις
α.1) Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή
υπόκειται σε απόσβεση. Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για τη
χρήση για την οποία προορίζεται και υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη
οικονομική ζωή του.
α.2) Η διοίκηση του Στνεταιρισμού

έχει την ευθύνη επιλογής της κατάλληλης μεθόδου

απόσβεσης για τη συστηματική κατανομή της αξίας του παγίου στην ωφέλιμη οικονομική ζωή
του. Η απόσβεση διενεργείται με τη σταθερή μέθοδο.
α.3) Η γη δεν υπόκειται σε απόσβεση. Ωστόσο, βελτιώσεις αυτής με περιορισμένη ωφέλιμη
ζωή υπόκεινται σε απόσβεση.
0.4) Έργα τέχνης, αντίκες, κοσμήματα και άλλα πάγια στοιχεία που δεν υπόκεινται σε φθορά
ή αχρήστευση, δεν αποσβένονται.
α.5) Η υπεραξία και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ζωή δεν υπόκεινται σε
απόσβεση. Στην περίπτωση αυτή τα εν λόγω στοιχεία υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο
απομείωσης της αξίας τους.
α.6) Η υπεραξία, οι δαπάνες ανάπτυξης και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με ωφέλιμη ζωή
που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα υπόκεινται σε απόσβεση, με περίοδο απόσβεσης
τα δέκα (10) έτη.
β) Απομείωση
β.1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται στο κόστος ή στο αποσβέσιμο κόστος
υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. Ζημίες
απομείωσης προκύπτουν όταν η ανακτήσιμη αξία ενός παγίου καταστεί μικρότερη από τη
λογιστική του αξία. Η αναγνώριση της ζημίας απομείωσης γίνεται όταν εκτιμάται ότι η
απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα.
β.2) Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ως έξοδο.
β.3) Οι ζημίες απομείωσης αναστρέφονται στα αποτελέσματα, όταν οι συνθήκες που τις
προκάλεσαν παύουν να υφίστανται.
β.4) Ειδικά, η απομείωση υπεραξίας δεν αναστρέφεται.
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Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
_________ της περιόδου 1 Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε €_________
β.5) Η λογιστική αξία ενός παγίου μετά την αναστροφή της ζημίας απομείωσης δεν μπορεί να
υπερβεί τη λογιστική αξία που θα είχε το πάγιο εάν δεν είχε αναγνωριστεί η ζημία
απομείωσης.

4. Παύση αναγνώρισης παγίων
α) Ένα πάγιο στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται στον ισολογισμό όταν το στοιχείο αυτό
διατίθεται ή όταν δεν αναμένονται πλέον μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη
διάθεσή του.
β) Το κέρδος ή ζημία που προκύπτει από την παύση αναγνώρισης παγίου στοιχείου
προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης, αν υπάρχει, και
της λογιστικής αξίας του στοιχείου.
γ) Το κέρδος ή η ζημία από την παύση αναγνώρισης παγίου στοιχείου περιλαμβάνεται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων στο χρόνο που το στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται, εκτός εάν
προβλέπεται διαφορετικά από τον ν 4308/2014

5. Χρηματοδοτική μίσθωση
α)

Ένα

περιουσιακό

στοιχείο

που

περιέρχεται

στον

Συνεταιρισμό

(μισθωτής)

με

χρηματοδοτική μίσθωση αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο της οντότητας με το κόστος
κτήσης που θα είχε προκύψει εάν το στοιχείο αυτό είχε αγοραστεί, με ταυτόχρονη
αναγνώριση

αντίστοιχης

υποχρέωσης

προς

την

εκμισθώτρια

οντότητα

(υποχρέωση

χρηματοδοτικής μίσθωσης). Μεταγενέστερα, τα εν λόγω πάγια στοιχεία αντιμετωπίζονται
λογιστικά βάσει των προβλέψεων του ν 4308/2014 για τα αντίστοιχα ιδιόκτητα στοιχεία. Η
υποχρέωση

χρηματοδοτικής

μίσθωσης

αντιμετωπίζεται

ως

δάνειο,

το

δε

μίσθωμα

διαχωρίζεται σε χρεολύσιο, το οποίο μειώνει το δάνειο, και σε τόκο που αναγνωρίζεται ως
χρηματοοικονομικό έξοδο.
β) Πώληση περιουσιακών στοιχείων που στη συνέχεια επαναμισθώνονται με χρηματοδοτική
μίσθωση, λογιστικά αντιμετωπίζεται από τον πωλητή ως εγγυημένος δανεισμός. Το
εισπραττόμενο από την πώληση ποσό αναγνωρίζεται ως υποχρέωση η οποία μειώνεται με τα
καταβαλλόμενα χρεολύσια, ενώ οι σχετικοί τόκοι αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικό
έξοδο.

Τα πωληθέντα στοιχεία συνεχίζουν να αναγνωρίζονται στον ισολογισμό ως

περιουσιακά στοιχεία.

6. Λειτουργική μίσθωση
α) Ο Συνεταιρισμός ως εκμισθωτής παγίων παρουσιάζει στον ισολογισμό του τα εκμισθωμένα
σε τρίτους περιουσιακά στοιχεία βάσει λειτουργικής μίσθωσης, σύμφωνα με τη φύση του κάθε
περιουσιακού στοιχείου. Τα μισθώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα με τη
σταθερή μέθοδο σε ολόκληρη τη διάρκεια της μίσθωσης, εκτός εάν μία άλλη συστηματική
μέθοδος είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική για την κατανομή του εσόδου των μισθωμάτων
στη διάρκεια της μίσθωσης.
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Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
_________ της περιόδου 1 Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε €_________
β) Ο Συνεταιρισμός ως μισθωτής παγίων βάσει λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζει τα
μισθώματα ως έξοδα στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο σε όλη τη διάρκεια της
μίσθωσης, εκτός εάν μία άλλη συστηματική μέθοδος είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική για
την κατανομή του εξόδου των μισθωμάτων στη διάρκεια της μίσθωσης.

7. Αποσβέσεις
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή
μέθοδο μέσα στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους που έχει ως εξής:

<ατηγορία ενεργητικού επιχείρησης
Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και ειδικές
εγκαταστάσεις, μη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και σταθμοί,
Γτεριλαμβανομένων των παραρτημάτων τους (και ειδικών
οχημάτων φορτοεκφόρτωσης) ______________________________
Μέσα μαζικής μεταφοράς, περιλαμβανομένων αεροσκαφών,
σιδηροδρομικών συρμών, πλοίων και σκαφών
Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός ΗΑ" και λογισμικού
Μέσα μεταφοράς ατόμων
Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων («εσωτερικές εμπορευματικές
μεταφορές»)
Αυλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης
Εξοπλισμός ΗΛ7, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό
Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης

Συντελεστής φορολογικής
απόσβεσης (% ανά
φορολογικό έτος)

10
16
12
10

20
10

2.9 Εμπορικές απαιτήσεις και λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
1. Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος.
2. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρώνται
στο κόστος κτήσεως μείον ζημίες απομείωσης.
3. Ειδικότερα, μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα έντοκα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του
πραγματικού επιτοκίου ή με τη σταθερή μέθοδο, αντί του κόστους της προηγούμενης
παραγράφου 2, εάν η μέθοδος του αποσβέσιμου κόστους έχει σημαντική επίπτωση στα
ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η μέθοδος του αποσβέσιμου κόστους
κτήσης χρησιμοποιείται

μόνο κατά την επιμέτρηση έντοκων χρηματοοικονομικών

περιουσιακών στοιχείων. Ως έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται
και τα στοιχεία εκείνα που τεκμαίρεται ότι εμπεριέχουν σημαντικά ποσά τόκων, έστω και
εάν αυτό δεν ορίζεται ρητά.
4. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης, όταν
υπάρχουν σχετικές ενδείξεις.
5. Ζημία απομείωσης προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από
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Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
_________ της περιόδου 1 Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε €_________
το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.
6. Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό
περιουσιακό στοιχείο είναι το μεγαλύτερο από:
α) Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό
στοιχείο, υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου ή
β) την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πώλησης.
7.

Οι

ζημίες

απομείωσης

αναγνωρίζονται

στην

κατάσταση

αποτελεσμάτων

και

αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να
υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε
αναγνωριστεί ζημία απομείωσης. Ειδικότερα, για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του μη
κυκλοφορούντος ενεργητικού οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται όταν εκτιμάται ότι η
απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα.
8. Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν και
μόνον όταν:
α) Εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή
β) μεταβιβάσει όλους ουσιαστικά τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την
κυριότητα του στοιχείου αυτού.
9. Κατά την παύση αναγνώρισης ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου
αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα, η διαφορά μεταξύ της λογιστικής
αξίας και του ανταλλάγματος που λαμβάνεται (συμπεριλαμβανομένου κάθε νέου
περιουσιακού στοιχείου που αποκτάται μείον κάθε νέα υποχρέωση που αναλαμβάνεται).
10. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στον ισολογισμό ως μη
κυκλοφορούντο ή ως κυκλοφορούντο, ανάλογα με τις προθέσεις της διοίκησης της
οντότητας και το συμβατικό ή εκτιμώμενο χρόνο διακανονισμού τους.

2.10 Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
1. 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.

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

2.11 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
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Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
_________της περιόδου 1 Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε €_________
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις
όψεως και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και
χαμηλού ρίσκου.

2.12 Στοιχεία καθαρής θέση (Συνεταιριστικό
κερδών εις νέο)

κεφάλαιο, αποθεματικά και υπόλοιπο

1. Τα στοιχεία της καθαρής θέσης περιλαμβάνουν:

α) Το καταβληθέν από τους ιδιοκτήτες κεφάλαιο του Συνεταιρισμούς, συμπεριλαμβανομένου:
α.1) του υπέρ το άρτιο ποσού αυτού και
α.2) οποιοσδήποτε

εισφοράς των

ιδιοκτητών εφόσον

υπάρχει ανέκκλητη

δέσμευση

κεφαλαιοποίησής της και υποχρέωση της οντότητας για έκδοση μετοχών ή άλλων
συμμετοχικών τίτλων προς τους συνεισφέροντες εντός δώδεκα (12) μηνών από την
ημερομηνία της εισφοράς.
β) Τα αποθεματικά που σχηματίζονται βάσει διατάξεων της φορολογικής ή άλλης νομοθεσίας
ή του καταστατικού. Σύμφωνα με τις διατάξεις των ν 2810/2000 στο άρθρο 19 προβλέπονται
τα παρακάτω:
Δ ια χ ειρ ισ τικ ό υπόλοιπο - Πλεονάσματα - Κέρδη
1. Αν από τα ακαθάριστα έσοδα της Α.Σ.Ο. αφαιρεθούν οι κάθε είδους δαπάνες, οι
ζημίες, οι αποσβέσεις και οι τόκοι των υποχρεωτικών και των προαιρετικών μερίδων,
το υπόλοιπο που απομένει αποτελεί το διαχειριστικό υπόλοιπο της χρήσης. Το
διαχειριστικό υπόλοιπο περιλαμβάνει πλεονάσματα και κέρδη. Τα πλεονάσματα
προέρχονται από τις κατά το άρθρο 8 συναλλαγές της συνεταιριστικής οργάνωσης με
τα Μέλη της. Το πέραν του πλεονάσματος υπόλοιπο λογίζεται ότι προέρχεται από τις
συναλλαγές με τρίτους και συνιστά κέρδη.

2. Εάν το καταστατικό προβλέπει συμμετοχή των προαιρετικών μερίδων στα
πλεονάσματα ή στο κέρδη ή και στα δύο, τα ποσά που αναλογούν αφαιρούνται πριν
από οποιαδήποτε άλλη χρησιμοποίηση των πλεονασμάτων και των κερδών.

3. Από τα πλεονάσματα, πριν από την αφαίρεση για τις προαιρετικές μερίδες,
κρατείται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικά φθάσει στο
ύψος

του

συνολικού

ποσού

των

υποχρεωτικών

μερίδων

των

μελών

του

συνεταιρισμού και επαναφέρεται εάν το τακτικό αποθεματικά υστερήσει έναντι του
συνολικού ποσού των μερίδων των μελών. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει
μεγαλύτερο ποσοστό κράτησης. Το μέρος των πλεονασμάτων που μεταφέρεται στο
τακτικό αποθεματικά λογίζεται ως ισόποση εισφορά των μελών.
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Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
_________ της περιόδου 1 Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε €_________
4.

Το

υπόλοιπο

των

πλεονασμάτων,

που

απομένει

μετά

την

κράτηση

τηςπροηγούμενης παραγράφου, διατίθεται για την:

(α) ανάπτυξη του συνεταιρισμού,

(β) απόδοση στα Μέλη ανάλογα με τις συναλλαγές τους με τοσυνεταιρισμό,

(γ) υποστήριξη άλλων δραστηριοτήτων που εγκρίνονται από τα Μέλη, όπως
ειδικότερα ορίζεται στο καταστατικό.

5. Τα ποσά της περίπτωσης β' της προηγούμενης παραγράφου μπορεί, με
Απόφαση

της

γενικής

συνέλευσης,

να

παραμείνουν

στο

συνεταιρισμό

ως

εξατομικευμένες έντοκες καταθέσεις προθεσμίας των μελών. Το επιτόκιο που
καταβάλλεται

στην περίπτωση

αυτήν

καθορίζεται

με Απόφαση

της γενικής

συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το επιτόκιο δανεισμούτου συνεταιρισμού
από τις τράπεζες.

6. Στο τακτικό αποθεματικά περιέρχονται:

α) Τα κέρδη, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1, μετά τη φορολόγησή τους.

β) Η κράτηση της παραγράφου 3.

γ) Τα έσοδα που περιέρχονται στο συνεταιρισμό από χαριστική αιτία.

δ) Κάθε άλλο έσοδο, για το οποίο δεν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό.

Το

υπόλοιπο

κερδών

εις

νέο,

αφορά

σε

φορολογημένα

αδιανέμητα

κέρδη

προηγούμενων χρήσεων καθώς και κέρδη τα οποία προέκυψαν κατά την προσαρμογή
των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων στις διατάξεις του Ν. 4308/2014 Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα

γ) Τα αποτελέσματα εις νέον.
δ) Τις διαφορές από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην
εύλογη αξία τους, που αναγνωρίζονται κατευθείαν ως στοιχεία της καθαρής θέσης
βάσει των προβλέψεων του παρόντος νόμου.

2. Τα κονδύλια της καθαρής θέσης της παραγράφου 1 α και 1 ε του παρόντος άρθρου
αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά, που
έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.
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3. Κόστος που σχετίζεται άμεσα με στοιχείο της καθαρής θέσης παρακολουθείται αφαιρετικά
του στοιχείου αυτού της καθαρής θέσης, εφόσον είναι σημαντικό για τις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση το εν λόγω ποσό αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο
που αφορά.

4. Κέρδη από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία,
που

αναγνωρίζονται

στην

καθαρή

θέση,

δεν

μπορούν να

κεφαλαιοποιηθούν πριν

πραγματοποιηθούν.

2.13 Κρατικές επιχορηγήσεις
1. Κρατικές επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων. 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.
2.

Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων. 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.

2.14 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Ο Συνεταιρισμός δεν αναγνωρίζει αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της.

2.15 Παροχές στο ττροσωπικό
(α) Βραχυπρόθεσυε€ παοονέο
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται ως
έξοδο όταν καθίστανται δουλευμένες.
(β) Παρογέ€ υετά την έξοδο από την υττπρεσία
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν προγράμματα καθορισμένων
παροχών. Το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών αφορά στη νομική υποχρέωση για
καταβολή στο προσωπικό εφάπαξ αποζημίωσης κατά την ημερομηνία εξόδου κάθε
εργαζομένου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. Η υποχρέωση που καταχωρείται
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_________της περιόδου 1 Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε €_________
στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών υπολογίζεται με βάση την
ισχύουσα εργατική νομοθεσία (Ν.2112/1920).

2.16 Δανεισμός
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη
για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο
κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου.
Τα κόστη δανεισμού καταχωρούνται στα αποτελέσματα στη χρήση που προκύπτουν.

2.17 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, εκτός από τα τραπεζικά δάνεια, περιλαμβάνουν,
εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις και χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις

αναγνωρίζονται

όταν

ο

Συνεταιρισμός

συμμετέχει

συμβατικά

στο

χρηματοοικονομικό μέσο και διαγράφονται όταν ο Συνεταιρισμός απαλλάσσεται από την
υποχρέωση ή αυτή ακυρώνεται ή λήγει.

Οι τόκοι αναγνωρίζονται στην κατάσταση

αποτελεσμάτων, σε δεδουλευμένη βάση. Οι εμπορικές υποχρεώσεις παρακολουθούνται στα
ονομαστικά τους ποσά (εκτός και αν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι
σημαντική).

Οι

υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές

μισθώσεις παρακολουθούνται

στο

αποσβέσιμο κόστος.

2.18 Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία
Ο Συνεταιρισμός δεν υιοθέτησε την επιμέτρηση στοιχείων στην εύλογη αξία.

2.19 Αναγνώριση εσόδων-εξόδων
1. Τα έσοδα αναγνωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται δουλευμένα.
2. Τα έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν πληρούνται όλα τα παρακάτω:
α) Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την
κυριότητά τους.
β) Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.
γ) Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται
σφόδρα πιθανή η εισροή τους στον Συνεταιρισμό.
3. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμβόλαια αναγνωρίζονται με βάση
το ποσοστό ολοκλήρωσης (μέθοδος του ποσοστού ολοκλήρωσης) και εφόσον θεωρείται
σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά, μπορεί να
εφαρμόζεται η μέθοδος της ολοκληρωμένης σύμβασης, όταν δεν επηρεάζονται σημαντικά τα
μεγέθη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
4. Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της,οντότητας από
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Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
_________ της περιόδου 1 Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε €_________
τρίτους αναγνωρίζονται ως εξής:
α) Οι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή
μέθοδο.
β) Τα μερίσματα ή παρόμοιας φύσης εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων
οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους.
γ) Τα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.
5. Τα έσοδα των προηγούμενων

παραγράφων 2 έως 3 του παρόντος κεφαλαίου

επιμετρώνται σε ποσά καθαρά από κάθε επιστροφή, έκπτωση ή φόρο επί των πωλήσεων. Τα
έσοδα των προηγούμενων

παραγράφων

2 έως 4 αναγνωρίζονται διακεκριμένα από τα

σχετικά έξοδα.
6. Κάθε άλλο έσοδο ή κέρδος αναγνωρίζεται βάσει των ρυθμίσεων του ν 4308/2014 στην
κατάσταση αποτελεσμάτων.
7. Τα έξοδα περιλαμβάνουν:
α) Τα έξοδα ίδρυσης.
β) Το κόστος κτήσης ή κόστος παραγωγής, κατά περίπτωση, των πωληθέντων αγαθών ή
υπηρεσιών.
γ) Τις πάσης φύσεως δαπάνες μισθοδοσίας εργαζομένων,

περιλαμβανομένων των

προβλέψεων για μελλοντικές παροχές.
δ) Τα έξοδα έρευνας.
ε) Τα έξοδα ανάπτυξης.
στ) Τις επισκευές και συντηρήσεις.
ζ) Τις αποσβέσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων.
η) Τις προβλέψεις για λοιπούς κινδύνους και έξοδα.
θ) Τους τόκους και τα συναφή έξοδα.
ι) Τα έξοδα και τις ζημίες που προκύπτουν από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων, σύμφωνα με τον ν 4803/14.
ια) Τις ζημίες που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων.
ιβ) Τις λοιπές προκύπτουσες ζημίες που παρουσιάζονται με το καθαρό ποσό τους.
ιγ) Το φόρο εισοδήματος της περιόδου.
ιδ) Κάθε άλλο έξοδο που έχει προκύψει και δεν περιλαμβάνεται στις προηγούμενες
κατηγορίες.
8. Κάθε δαπάνη της παραγράφου 7 αναγνωρίζεται και ταξινομείται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων με κατάλληλο τρόπο, εκτός εάν η δαπάνη αυτή καλύπτει τον ορισμό του
περιουσιακού στοιχείου.
9. Όταν συμφωνίες για αγορά ή πώληση περιλαμβάνουν όρους για αναβολή της πληρωμής,
είναι πιθανόν το σχετικό ποσό να ενσωματώνει τόκο. Το αντίστοιχο έσοδο ή κόστος
επιμετράται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή
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Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
_________ της περιόδου 1 Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε €_________
μέθοδο, αντί της επιμέτρησης στο ονομαστικό ποσό, εάν το αποσβέσιμο κόστος εκτιμάται ότι
έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Στην περίπτωση
αυτή, το ποσό του προκύπτοντος τόκου αναγνωρίζεται κατάλληλα στα αποτελέσματα.

2.20 Προβλέψεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Συνεταιρισμός έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες
υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω
εκροών πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να
πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης
του ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της
δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Το προεξοφλητικό
επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις
τρέχουσες αγοραίες εκτιμήσεις για την χρονική αξία του χρήματος και αυξήσεις που αφορούν
τη συγκεκριμένη υποχρέωση.
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αλλά
γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά
οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή.

2.21 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά
δεδομένα και προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα
ισχύοντα.
Η επιχείρηση προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών
γεγονότων. Δεν υπάρχουν εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να
προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στους επόμενους 12 μήνες στις λογιστικές αξίες των
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους.

2.22 Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών
1. 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 τη 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.
2. Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία
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Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
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διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους,
κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.
3. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

ΕΠ ΕΞΗ ΓΗ Μ ΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜ ΕΙΩ ΣΕΙΣ
Κ Α ΤΑΣΤΑ ΣΕ Ω Ν

ΕΠΙ ΤΩΝ

ΕΤΗΣΙΩΝ

Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΚΩ Ν

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ε.1 Ενσώματα π άγια περιουσιακά σ τοιχεία
Οι

κυριότερες κατηγορίες

των ενσώματων

πάγιων στοιχείων, καθώς και η μεταβολή

τους στην κλειόμενη και στην προηγούμενη περίοδο, έχουν ως εξής:

ΧΡΗΣΕΙΣ 2014-2015

Μηχανολογικός
Εζοπλισμάς

Λοιπός Εξοπλισμός

Ι

Ιο

I

< 5

Ποσά σε €

ί 3.

]ώ στος Κτήσης
μεΐον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 31/12/2013 Φ
ΕΛΠ
ί Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2013 ΕΛΠ
I Προσαρμογή αξίας κτήσ^
τεκραιρόυενο κόστος
ΑπομεΙοχιη αξίας παγίων περιουσιακων στοιχείων___
Ανακαταταξεις κονδυλίων
Προσαρμογή αποσβέσεων σεΝΈΟ ΕΛΠ
Κόστος κτησης την 31/12/2013
μεΙον: Συσσωρευμενες Αποσβέσεις

0,00

16.000,00

22.075,66

38.075,66

38.075,66

0,00

-2.310,07
13.689,93

,;6.037,72
16.037,94

-8.347,79
29.727^7

-8.347,79
29.727,87

0,00

0^00

0 00

0 ,0 0 ;

0,00

"'ο,όό"

ο,οο:

0 ,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Κόστος κιηοης την 31/12/2014
μεΐον: Συσσωρευμενες Αποσβέσεις
Καθαρή Λογιστική αξία τη ν 31/12/ 2014
Προσθήκες
Εντάξεις
I Προσαρμογή αξίας ιαήσης σε τεκμαιράμενο ώ
Ιπωλήσεις
Μεταφορές
Αποσβέσεις χρησης _
Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγροφέντων
Κόστος κτήσης τ ην 31/12/2015
μεΐον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2015
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δ,οο

ο,οοί
ο,οοΙ
ο,οοί
0,00

13.689,93

22.075,66:
-6.037,72:
16.037,94:

38.075,66
-8.347,79
29.727^ 7

38.075,66
-8.347,79
29·727,8Ϊί

7.870,00

6.800,00

ο,οο:

0,00
0,00

δ,δδ'

^2θαρή^ογ^ική_αξ^α^1V^^
Προσθήκες
Εντάξεις
Προσαρμογή αξίας κτήσης σε τεκμαιράμενο κόστος
Απομείιοαη οξΙας παγίων περιουσιακών οιοιχείων
ΙΤακτοηοΙηση Απομείωσης αξίας πωληθέντων παγίων
περιουσιακών στοιχείων
__________________
Πωλησεις
Διαγραφές/ καταστροφές
Μεταφορές
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγροφέντων

, :

0,00

16.000,00
'- ΐϊίδ ,ο Τ

0,00

_0,00
ΜΡ,

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

-869,99
0,00
7.870,00;
-869,99
7.000,01

ο,οο
ο,οο
-2.621,28

1 4 .6 7 0 Μ

0,00

αοο

ο,οόΐ

ο,οο:

0,00

ο,οο:

0,00

0,00

Ο,ΟΟΙ
-9,99!
0,00

ο,οο:

0,00

-9,99:

-9,99:

ο,οο:
ο,οο:

ο,οο:
αρο

-Ϊ5 9 5 .4 3:

-6.216,71

Ο,ΟΟΙ
-7.086,701

0,00

ο,οο:

0,00

22.800,00
-4.931,35
17.868,65

22.065,67:
-9.633,15:
12.432,52

44.865,67
-14.564,50
30.301,17

52.735,67!
-15.434,49!
37.301,181

1.246,56:

26.836,56:

25.590,00
0,00

0,00

δ,οο
■ δ,δδ'
δ,δδ

0,00

-1.208,99
0,00
33.460,00;
-2.078,98;
31.381,02

^

ιβ.800,00

0,00

0,00

0,00
0,00
-2.912,00
0,00
22.800,00
-7843,35 Γ
14.956,65

1-246,55
~

0,00

0,00
0,00
0,00
-4.842,03
0,00
23.312,23:
-14.475,18;

0,00
Ο,ΟΟ

0,00

δ,οο:
-7.754,03

0,0 0 :
46.112,23:
-22.318,53

ΐ,ο ο :
0,00 !
0,00
0,00
-8.953,02!
Ο,ΟΟΙ
79.572,23
-24.397,51!
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Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
_________της περιόδου 1 Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε €_________

Άρθρο 29 Ν 4308/14 # 10 - σ τ - ) Για πάγια στοιχεία, η λογιστική αξία των παγίων αυτών
που θα αναγνωρίζονταν στον ισολογισμό, εάν τα εν λόγω στοιχεία δεν είχαν επιμετρηθεί στην
εύλογη αξία τους, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν 4308/14.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.
Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των ενσώματων
παγίων στοιχείων του ενεργητικού έναντι δανεισμού.
Δεν υπάρχουν συμβατικές δεσμεύσεις για την απόκτηση ενσώματων παγίων.
Δεν έχει προσαυξηθεί η αξία κτήσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων λόγω κεφαλαιοποίησης
τόκων στην περίοδο, σύμφωνα με την παράγραφο 2δ του άρθρου 18 του ν 4308/2014.

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία - Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Ο
ανωτέρω λογαριασμός
στοιχείων.

περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες περιουσιακών

Ε.2 Δάνεια και απαιτήσεις

Ε.2 Δ ά ν ε ια κ α ι α π α ιτ ή σ ε ις
31/12/2015
5.935,00
5.935,00

Ποσά σ ε €
Δοσμένες Ε γγυή σ εις
Σύνολο

Οι

παραπάνω

εγγυήσεις

αφορούν

λειτουργικές

31/12/2014
5.935,00
5.935,00

μισθώσεις

και

τα

αντίστοιχα

μισθώματα της περιόδου βαρύνουν τα αποτελέσματα της περιόδου καθώς και εγγυήσεις
σε ΔΕΚΟ (ΔΕΗ).

Ε.3 Αποθέματα
Η ανάλυση των αποθεμάτων του Εταιρίας παρατίθεται ως ακολούθως:
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Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
της περιόδου 1 Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε €
Ε.3 Αποθέματα
Η ανάλυση των αποθεμάτουν της εταιρίας παρατίθεται ως ακολούθϋος;
31/12/2015
Ποσά σε €
54.555,72
Εμπορεύματα
Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή
439.630,61
81.368,46
Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Υλικά συσκευασίας
738,21
Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων
Συνολική αξία
" 576.293,00
Μείον: Προβλέψη υποτίμησης
0,00
Τελική αξία
576.293,00

31/12/2014
51.624,78
445.689,07
80.757,70
8.267,78
586.339,33
0,00
586.339,33

Ε.4 Χ ρηματοοικονομικά σ τοιχεία και προκαταβολές

Ε.4.1 Εμπορικές απ αιτήσεις (από Πελάτες)
Οι κυριότερες

κατηγορίες

των απαιτήσεων έχουν ως εξής;

Ε.4.1 Εμπορικές απαιτήσεις
Η ανάλυση των απαιτήσεων από πελάτες για την εταιρία παρατίθεται ως ακολούθους:
Ποσά σε €
Πελάτες Εσωτερικού

31/12/20151
905.916,89

31/12/2014
764.432,72

Πελάτες Εξωτερικού

1.176,13
7.591,56:
91.129,48
1.005.814,06
17.972,93
987.841,13

0,00
7.591,56
16.421,84
788.446,12
15.500,00
772.946,12

Γραμμάτια σε καθυστέρηση - διαμαρτυρημε«3
Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες
Σύνολο απ αιτήσεω ν
Μείων: Προβλέψη υποτίμησης
Σύνολο καθαρών απαιτήσεω ν

Ε.4.2 Δ ουλευμένα έσοδα περιόδου
Οι κυριότερες

κατηγορίες

των Δουλευμένα εσόδων περιόδου αναλύονται ως εξής:

Ε.4.2 Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Η ανάλυση των δουλευμένων εσόδων περιόδου για την εταιρία παρατίθεται ως ακολούθως:
1
Ποσά σε €
Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα (Τιμολογήσεις που
αφορούν χρήση 2015 και έγιναν στο 2016)
Σύνολο δεδουλευμένω ν εσόδων
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31/12/2015

31/12/2014

860,40

0,00

860,40

0,00

ΑΓΡΟ πΚΟΣ ΣΥΝΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Α.Φ.Μ. 999108457
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
_________ της περιόδου 1 Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε €

Ε.4.3 Λοιπές απαιτήσεις
Οι κυριότερες

κατηγορίες

των λοιπών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής:

Ε.4.3 Λοιπίς απαιτήσεις
Η α \αλυσ η των λοιπών απαιτήσεων από πελάτες και λοιπών απαιτήσεων για την εταιρία παρατίθεται ως ακολούθως:

Πο σ ά σ ε €

31/12/2015!

Λογαριασμοί δεσμευμένων καταθέσεων

31/12/2014

4.000,00

4.000,00

Λοιποί χρεώστες διάφοροι
Ελλ. Δημόσιο προκαταβλημενοι- παρακρατ. Φόροι

15.961,60

0,00

2.974,65

3.751,02

Σύνολο λοιπών απαιτήσεων

22.936,25

7.751,02

Μ είο ν : Προβλέψεις για επ ίδικες απαιτήσεις απο Ελληνικό δημόσιο
για καταλογισθέντες φόρους

Σύνολο καθαρών απαιτήσεων

0,00

0,00

22.936,25

7.751,02

Ε.4.4 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα

διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στο ταμείο του Συνεταιρισμού και τραπεζικές

καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση.
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Ε.4.4 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων της εταιρίας έχουν ως
ακολούθως:

Ποσά σε €

31/12/2015

31/12/2014

7.778,84

1.157,06

Διαθέσιμα στις τράπεζες σε €

43.944,38

202.507,58

Σύνολα ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων

51.723,22

203.664,64

Διαθέσιμα στο ταμείο

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Π.1 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Π.1.1 Μετοχικό κεφάλαιο

(β)Άρθρο 29 V 4308/14 # 12-β

: Ο αριθμός και η ονομαστική αξία των τίτλων καθαρής

θέσης ή, όταν δεν υπάρχει ονομαστική, η λογιστική αξία κάθε κατηγορίας τίτλων.
π.1 Κεφάλαιο
Ποσά σε €
Κεφάλαιο

Αριθμός
-Συνεταιρικό - Συνετ/κές μερίδες

Ονομ. Α ξία
120,00

Συνολική Αξία

600,00

72.000,00

Μ ειο ν Οφειλόμενο Κεφάλαιο

10.005,21

Κεφάλαιο σ ε Ο ικονομικές Καταστάσεις

61.994,79

Στην χρήση 2015 έγινε αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου με την έκδοση τριώ ν (3) νέω ν συνεταιριστικών μερίδων.

1
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Α.Φ.Μ. 999108457
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
_________ της περιόδου 1 Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 ποσό σε €_________
Π.2. Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Υπάρχει

λεπτομερής

αναφορά

στην

δημιουργία

του

Τακτικού

αποθεματικού

στους

Συνεταιρισμούς στο στην ανωτέρω παράγραφο 2.12
Ειδικοί νόμοι κυρίως αναπτυξιακοί ή οι διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 προβλέπουν την
υποχρεωτικά

ή

προαιρετικά

τον

σχηματισμό

διάφορων

άλλων

αποθεματικών

φορολογημένων ή αφορολόγητων, τα οποία αναλύονται στη συνέχεια με τις πληροφορίες που
απαιτεί η περ ε της παρ 12 του άρθρου 29 του ν 4308/14 περί

σύντομη περιγραφή του

σκοπού του και της κίνησης που παρουσίασε στην περίοδο, εφόσον η εν λόγω κίνηση δεν
παρέχεται αναλυτικά στον Πίνακα Μεταβολών Καθαρής Θέσης.

ΧΡΗΣΕΙΣ 2 0 1 4 -2 0 1 5 :

Π.2 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

ί

1
ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΣΗ 2015

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Τ Η Σ

Τ Η Ν ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3 1 .1 2 .2 0 1 4

ΧΡΗΣΗΣ

Τ Η Σ ΧΡΗΣΗΣ

1

ί

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
3 1 .1 2 .2 0 1 5 ΠΡΙΝ ί ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ
Τ Η Ν ΔΙΑΘΕΣΗ

ΔΙΑΘΕΣΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΑΠ Ό ΔΙΑΘΕΣΗ

3 1 .1 2 .2 0 1 5

Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ ΙΚ Α ΝΟΜ ΩΝ Ή Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ ΙΚ Ο Υ
Τ Α Κ Τ ΙΚ Ο Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ ίΚ Ο Π Α Ρ . 3 Α Ρ Ο Ρ Ο Ϋ 19
Ν .2 8 1 0 /2 0 0 0 Χ Ρ Η Σ Η Σ 2 0 1 3

7 .3 8 2 ,9 1

Τ Α Κ Τ ΙΚ Ο Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ ΙΚ ό Π Α Ρ . 3 Α Ρ Θ Ρ Ο Υ Ϊ 9
Ν .2 8 1 0 /2 0 0 0 Χ Ρ Η Σ Η Σ 2 0 1 4

5 .1 6 9 ,9 5 [

0^00

0 ,0 0 1

7 .3 8 2 ,9 1

0 ,0 0 (

0 ,0 0

7.382,9 11

5 .1 6 9 ,9 5

0 ,0 0

0 ,0 0 1

5 .1 6 9 ,9 5 :

0 ,0 0 1

0 ,0 0 1

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0 1

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

2 4 2 .0 8 8 ,3 3

Τ Α Κ Τ ΐΚ 0 Α Π 0 © Ε Μ Α Ή Κ Ο Π Α Ρ : 3 Α Ρ Θ Ρ Ο Υ Ϊ 9 ..........
Ν .2 8 1 0 /2 0 0 0 Χ Ρ Η Σ Η Σ 2 0 1 5

2 4 .6 7 8 ,8 0

2 4 .6 7 8 ,8 0

Τ Α Κ Τ ΙΚ Ο Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ ΙΚ Ο Π Α Ρ . 13 Α Ρ Θ Ρ Ο Υ 3 5 Κ Α Ι
Τ Ο Υ Α Ρ υ Ρ Ο Υ 1 9 Τ Ο Υ Ν .2 8 1 0 /2 0 0 0 Χ Ρ Η Σ Η Σ 2 0 1 5
Τ Α Κ Τ ΙΚ Ο Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ ΙΚ Ο Π Έ Ρ . δ 'Π Α Ρ . 6“ Α Ρ "Θ Ρ 0 Υ
19 Ν .2 8 1 0 /2 0 0 0 Χ Ρ Η Σ Η Σ 2 0 1 3

2 4 2 .0 8 8 ,3 3 ;

3 9 .3 4 6 ,6 0

0 ,0 0

ο,οο:

3 9 .3 4 6 ,6 0

0 ,0 0

0 ,0 0

3 9 .3 4 6 ,6 0 !

4 5 .1 6 1 ,1 3

0 ,0 0

0 ,0 0

4 5 .1 6 1 ,1 3

0 ,0 0

0 ,0 0

4 5 .1 6 1 ,1 3 ;

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

1 1 .4 0 6 ,8 5

1 1 .4 0 6 ,8 5 ;

9 7 .0 6 0 ,5 9

0 ,0 0

0 ,0 0

9 7 .0 6 0 ,5 9

0 ,0 0

2 7 8 .1 7 3 ,9 8

3 7 5 .2 3 4 ,5 7

201.7 3 5 ,6 1

6 1 .3 9 2 ,3 6

0 ,0 0

1 4 0 .3 4 3 ,2 5

0 ,0 0

0 ,0 0

1 4 0 .3 4 3 ,2 5

0 ,0 0

0 ,0 0

1 1 .2 9 2 ,3 6

1 1 .2 9 2 ,3 6

0 ,0 0

0 ,0 0

1 1 .2 9 2 ,3 6

0 ,0 0 ,

0 ,0 0

5 0 .1 0 0 ,0 0

5 0 .1 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

5 0 .1 0 0 ,0 0 ΐ

0 ,0 0

0 ,0 0

2 9 0 .5 6 2 ,2 9

0 ,0 0

0 ,0 0

2 9 0 .5 6 2 ,2 9

6 1 .3 9 2 ,3 6

6 1 .3 9 2 ,3 6

4 9 2 .2 9 7 ,9 0

0 ,0 0

0 ,0 0

4 9 2 .2 9 7 ,9 0

ΪΑ Κ Τ 1 Κ Ο ~ Α Π Ο "Θ Έ Μ Α Τ ΐΚ θ ί'Π Ε Ρ Τ Τ Π Α Ρ :"6 Ίλ Τ Θ Ρ Ο Τ ^
19 Ν .2 8 1 0 /2 0 0 0 Χ Ρ Η Σ Η Σ 2 0 1 4
Τ Α Κ Τ ΙΚ Ο Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ ΙΚ Ο Π Ε Ρ . β Π Α Ρ Γ 'β Α Ρ Θ Ρ Ο γ ···
19 Ν .2 8 1 0 /2 0 0 0 Χ Ρ Η Σ Η Σ 2 0 1 5

ΣΥΝ Ο ΛΟ

Α Φ Ο Ρ Ο Λ Ο ΓΗ Τ Α Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ ΙΚ Α ή ΕΙΣΦ Ο ΡΕΣ
Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Τ Ω Ν
Ε ΙΣ Φ Ο Ρ Α Ο Π Ο Π Ω Ρ Ο Κ Η Π Ε Υ Τ ΙΚ Ω Ν ΒΑΣΕΙ
Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ Δ .Σ . Ν ο 1 2 /1 6 -1 2 -2 0 1 3

& Γ.Σ. Ν ο 1 0 /1 8 -

1 1 -2 0 1 4
ΕΚΤΑ ΚΤΟ Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ ΙΚ Ο Α Π Ό ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Δ ΙΑ Γ Ρ Α Φ Ε Ν Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν
Δ Ε Σ Μ Ε Υ Μ Ε Ν Ο Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ ΙΚ Ο Γ ΙΑ 'ΙΔ ΙΑ ......................
Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ ΙΑ Κ Ο Υ Π Ρ /Τ Ο Σ
Α Π . ΓΕ Ν . Σ Υ Ν . 13 /4-1 2 -2 0 1 5
Ε ΙΣ Φ Ο Ρ Α Ο Π Α Μ Π Ε Λ Ο Υ Ο ΙΝ Ο Υ ΒΑΣΕΙ Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ

|

Δ.Σ . Ν ο 1 5 /1 9 -1 2 -2 0 1 3

2 9 0 .5 6 2 ,2 9
ί

ΣΥ Ν Ο Λ Ο

1
4 9 2 .2 9 7 ,9 0

Π.3 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Π.3.1 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Η υποχρέωση του Συνεταιρισμού προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για την
μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, με
βάση τις

διατάξεις του Ν.2112/20 (μέθοδο που υιοθέτηση η Διοίκηση του Συνεταιρισμού

σύμφωνα με το παράγραφο 13 του άρθρου 22 του ν 4308/14) , προσμετρείται στα
προκύπτοντα από την νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού.
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Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
_____ της περιόδου 1 Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε €_________
Π.2. Αποθεματικά και απ οτελέσματα εις νέο
Υπάρχει

λεπτομερής αναφορά

στην

δημιουργία

του

Τακτικού

αποθεματικού

στους

Συνεταιρισμούς στο στην ανωτέρω παράγραφο 2.12
Ειδικοί νόμοι κυρίως αναπτυξιακοί ή οϊ διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 προβλέπουν την
υποχρεωτικά

ή

προαιρετικά

τον

σχηματισμό

διάφορων

άλλων

αποθεματικών

φορολογημένων ή αφορολόγητων, τα οποία αναλύονται στη συνέχεια με τις πληροφορίες που
απαιτεί η περ ε της παρ 12 του άρθρου 29 του ν 4308/14 περί

σύντομη περιγραφή του

σκοπού του και της κίνησης που παρουσίασε στην περίοδο, εφόσον η εν λόγω κίνηση δεν
παρέχεται αναλυτικά στον Πίνακα Μεταβολών Καθαρής Θέσης.

ΧΡΗΣΕΙΣ 2014-2015:
Π.2 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

1

I

I

I

1

I

Ε ΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΣΗ 2015

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Τ Η Σ

ί ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ
ί Τ Η Ν ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3 1 .1 2 .2 0 1 4

ΧΡΗΣΗΣ

Τ Η Σ ΧΡΗΣΗΣ

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
3 1 .1 2 .2 0 1 5 ΠΡΙΝ 1ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ
ΤΗ Ν ΔΙΑΘΕΣΗ

ΑΑΕΤΑΦΟΡΑ

ΔΙΑΘΕΣΗ

1

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
3 1 .1 2 .2 0 1 5

ΑΠΌ ΔΙΑΘΕΣΗ

Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ ΙΚ Α ΝΟΜ ΩΝ Ή Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ ΙΚ Ο Υ
Τ Α Κ Τ ΙΚ Ο Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ ΙΚ ό Π Α Ρ . 3 Α Ρ Θ Ρ Ο Ϋ 19
Ν .2 8 1 0 /2 0 0 0 Χ Ρ Η Σ Η Σ 2 0 1 3

7 .3 8 2 ,9 1

Τ Α Κ Τ ΙΚ ό 'Α Π Ο Θ Ε 'Μ Α Τ ΙΚ Ο Π Α Ρ Γ Β Α
Ν .2 8 1 0 /2 0 0 0 Χ Ρ Η Σ Η Σ 2 0 1 4

........

Τ Α κ ίΐκ ο

..........

απ ο θ

ί

5 .1 6 9 ,9 5

Ε μ α ή κ ο Πα ρ γ

Ν .2 8 1 0 /2 0 0 0 Χ Ρ Η Σ Η Σ 2 0 1 5

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

7 .3 8 2 ,9 1

0 ,0 0

0 ,0 0 1

0 ,0 0

5 .1 6 9 ,9 5

0 ,0 0

0 ,0 0 (

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

1

7 .3 8 2 ,9 1

0 ,0 0

1

0 ,0 0

1

5 .1 6 9 ,9 5 :

............
I
2 4 .6 7 8 ,8 0
2 4.678,80 1

Τ Α Κ Τ ΙΚ Ο Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ ΙΚ Ο Π Α Ρ . 13 Α Ρ Θ Ρ Ο Υ 3 5 ΚΑ Ι
ΤΟ Υ Α Ρ υ Ρ Ο Υ 19 Τ Ο Υ Ν .2 8 1 0 /2 0 0 0 Χ Ρ Η Σ Η Σ 2 0 1 5

0 ,0 0

0 ,0 0

2 4 2 .0 8 8 ,3 3

242.08 8 ,3 3 1

Τα Κ Τ ιΚ Ο α Π Ο Θ Ε Μ Α Ι ί κ Ο Π Ε Ρ . 6' Π Α Ρ . 6 Α Ρ Ό Ρ Ό Υ
19 Ν .2 8 1 0 /2 0 0 0 Χ Ρ Η Σ Η Σ 2 0 1 3

3 9 .3 4 6 ,6 0

0 ,0 0

0 ,0 0

3 9 .3 4 6 ,6 0

0 ,0 0

0 ,0 0

3 9.346,60 1

ΤΑΚΤ1Κ Ο ΑΠ Ο Ο ΕΜ Α11ΚΟ π ε ρ :
19 Ν .2 8 1 0 /2 0 0 0 Χ Ρ Η Σ Η Σ 2 0 1 4

4 5 .1 6 1 ,1 3

0 ,0 0

0 ,0 0

4 5 .1 6 1 ,1 3

0 ,0 0

0 ,0 0

45.1 6 1 ,1 3 1

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

1 1 .4 0 6 ,8 5

1 1 .4 0 6 ,8 5 ί

97.060,591

0 ,0 0

0 ,0 0

9 7 .0 6 0 ,5 9

6 1 .3 9 2 ,3 6

0 ,0 0

1 4 0 .3 4 3 ,2 5

ο,οοί

0 ,0 0

1 1 .2 9 2 ,3 6

0 ,0 0

0 ,0 0

2 9 0 .5 6 2 ,2 9

4 9 2 .2 9 7 ,9 0

Τ Α Κ Τ ΙΚ Ο Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ ΙΚ Ο Π Ε Ρ Γ δ ΠΑΡΤ δ Α Ρ Θ Ρ
19 Ν .2 8 1 0 /2 0 0 0 Χ Ρ Η Σ Η Σ 2 0 1 5

ΣΥΝ Ο ΛΟ

ο,οοί

2 7 8 .1 7 3 ,9 8

3 7 5 .2 3 4 ,5 7

0 ,0 0

0 ,0 0

1 4 0 .3 4 3 ,2 5

1 1 .2 9 2 ,3 6

0 ,0 0

0 ,0 0

1 1 .2 9 2 ,3 6

5 0 .1 0 0 ,0 0

5 0 .1 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

5 0 .1 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

2 9 0 .5 6 2 ,2 9

0 ,0 0

0 ,0 0

2 9 0 .5 6 2 ,2 9

6 1 .3 9 2 ,3 6

6 1 .3 9 2 , 3 6

4 9 2 .2 9 7 ,9 0

ο,οοί1

0 ,0 0 1

Α Φ Ο Ρ Ο Λ Ο ΓΗ Τ Α Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ ΙΚ Α η ΕΙΣΦ Ο ΡΕΣ
Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Τ Ω Ν
Ε ΙΣ Φ Ο Ρ Α Ο Π Ο Π Ω Ρ Ο Κ Η Π Ε Υ Τ ΙΚ Ω Ν ΒΑΣΕΙ
Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ Δ.Σ . Ν ο 1 2 /1 5 -1 2 -2 0 1 3 & Γ.Σ. Ν ο 1 0 /1 8 2 0 1 .7 3 5 ,6 1

1 1 -2 0 1 4
Ε ΚΤΑΚΤΟ Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ ΙΚ Ο Α Π Ο ΕΙΣΦ ΟΡΕΣ
Δ ΙΑ Γ Ρ Α Φ Ε Ν Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν
Δ Ε Σ Μ Ε Υ Μ Ε Ν Ο Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ ΙΚ Ο Τ Τ Α ΙΔ

......................

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ ΙΑ Κ Ο Υ Π Ρ /Τ Ο Σ
Α Π . ΓΕ Ν . Σ Υ Ν . 1 3 /4-1 2 -2 0 1 5
Ε ΙΣ Φ Ο Ρ Α Ο Π Α Μ Π Ε Λ Ο Υ Ο ΙΝ Ο Υ ΒΑΣΕΙ Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ
Δ Σ . Ν ο 1 5 /1 9 -1 2 -2 0 1 3

ΣΥΝΟΛΟ

4 9 2 .2 9 7 ,9 0

Π.3 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Π.3.1 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Η υποχρέωση του Συνεταιρισμού προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για την
μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, με
βάση τις

διατάξεις του Ν.2112/20 (μέθοδο που υιοθέτηση η Διοίκηση του Συνεταιρισμού

σύμφωνα με το παράγραφο 13 του άρθρου 22 του ν 4308/14) , προσμετρείται στα
προκύπτοντα από την νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του Ισο^γισμού.
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Α.Φ.Μ. 999108457
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
_________της περιόδου 1 Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε €_________
Η Κίνηση του λογαριασμού των προβλέψεων για παροχές σε εργαζόμενους στις

χρήσεις

2014- 2015, έχει ως εξής:

1
π.3.1 π ροβλέψ εις γ ια παροχές σε εργαζόμενους

Ποσά σε €
Λ ογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2014
Διεχέργεια επιπλέον προβλέψεων
Χρησιμοποίηση προβλέψεων
Λ ογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2014
Διενέργεια επιπλέον προβλέψεων
Μεταφορά αχρησιμοποίητων προβλέψεων στα
έσοδα
Χρησιμοποίηση προβλέψεων
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2015
1

Προβλέψεις για
παροχές σε
εργαζόμενους

0,00
10.335,13
0,00

10.335,13
183,76
1.422,22
0,00

9.096,67

Π.3.2 Λοιπές π ροβλέψ εις
Οι λοιπές προβλέψεις ανά κατηγορία, αναλύονται ως εξής:
Π.3.2 Λοιπές προβλέψ εις
Οι προβλέψεις που περιλαμβάνονται στο κονδύλι αυτό αναλύονται ως εξής:
ΕΤΑΙ ΡΙΑ

Ποσά σε €
Λ ογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2014
Διενέργεια επιπλέον προβλέψεων
Χρησιμοποίηση προβλέψεοαν
Λ ογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2014
Διενέργεια επιπλέον προβλέψεων
Χρησιμοποίηση προβλέψεουν
Λ ογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2015
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Προβλέψεις για
εκτάκτους
κινδύνους
σχηματισθείσες σε
προηγ. Χρήσεις
για απαξίωση
αποθεμάτων
100.000,00 Γ
0,00
0,00
ΙΟΟ.ΟΟΟ,ΟΟΓ
0,00
0,00

Σύνολο
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Α.Φ.Μ. 999108457
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
_________της περιόδου 1 Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε €_________

Υ Π Ο Χ ΡΕ Ω Σ Ε ΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Άρθρο 29

V

4308/14

# 13:

Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με

εξασφαλίσεις που παρέχονται από τον Συνεταιρισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής
της εξασφάλισης.
Δεν έχουν χορηγηθεί εξασφαλίσεις για τις οφειλές από τραπεζικά δάνεια.

Άρθρο 29

V

4308/14 # 14:

. Τα ποσά των υποχρεώσεων του Συνεταιρισμού

που

καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.
Δεν υπάρχουν.
Π.4 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώ σεις
Π.4.1 Εμπορικές υποχρεώ σεις π ρος Προμηθευτές
Οι Εμπορικές υποχρεώσεις προς Προμηθευτές αναλύονται ως εξής:

Π.4.1 Εμπορικές υποχρεώ σεις
Ποσά σε €
Προμηθευτές Εσωτερικού

31/1^2015
523.673,17

Προμηθευτές Εξωτερικού
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές αντίθετος λογαριασμός για
προκαταβολές
Επιταγές πληρωτέες

*

Σύνολο υποχρεώ σεω ν
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις
ληξιπρόθεσμες

31/12/2014
742.814,43

0,00
0,00

0,00

2.442,80
369,00

1.450,29
2.077,88

526.484,97 "

0,00

746.342,60

είναι πληρωτέες στην επόμενη χρήση και δεν υπάρχουν

υποχρεώσεις, καθώς επίσης οι εύλογες αξίες τους συμπίπτουν περίπου

με τις λογιστικές τους αξίες.
Π.4.2 Φόρος εισοδήματος
Τρέχω ν Φόρος εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Ο Φόρος εισοδήματος

των αντίστοιχων χρήσεων έχει ως εξής:

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Α.Φ.Μ. 999108457
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
_________της περιόδου 1 Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 ποσό σε €

Δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με την
ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2013 έως και 2015. Από ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο, δεν
αναμένεται να προκύψουν σημαντικές λογιστικές διαφορές.
Π.4.3 Λ οιπ οί φόροι τέλη

Οι υποχρεώ σεις για λοιπ ούς φόρους τέλη ανά κατηγορία και είδος φόρου
αναλύονται και είδος φόρου αναλύονται ως εξής:
Π.4.3 Λ οιπ οί φόροι τέλη
Ποσά σε €
Χαρτόσημο ΟΓΑ αμοιβών τρίτων

31/12/2015 31/12/2014
1.050,69
1.562,13

Φ.Π.Α

48.279,52

44.686,69

Φ.Μ.Υ

1.408,79

1.749,08

160,00

0,00

Αγγελιόσημο
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης

102,22

282,31

Λοιποί φόροι τέλη

3.610,50

3.205,49

Φόρος ελευθέρων επαγγελματιών

5.548,49

8.680,30

ΣΥΝΟΛΟ

' 60.160,21 " 60.166,00

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις
ληξιπρόθεσμες

είναι πληρωτέες στην επόμενη χρήση και δεν υπάρχουν

υποχρεώσεις, καθώς επίσης οι εύλογες αξίες τους συμπίπτουν περίπου

με τις λογιστικές τους αξίες.
Π.4.4 Ο ργανισμοί Κ οινω νικής Ασφάλισης

Οι υποχρεώ σεις του Συνεταιρισμού σε Οργανισμούς Κοινω νικής Ασφάλισης
ανά κατηγορία αναλύονται ως εξής:
Π.4.4 Ο ργανισμοί κοιν. Ασφάλισης
Ποσά σε €
ΙΚΑ

31/12/2015 31/12/2014
17.149,06| 17.838,98

Σύνολο

17.149,06Γ 17.838,98

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις
ληξιπρόθεσμες

-

είναι πληρωτέες στην επόμενη χρήση και δεν υπάρχουν

υποχρεώσεις, καθώς επίσης οι εύλογες αξίες τους συμπίπτουν περίπου

με τις λογιστικές τους αξίες.
Π.4.5 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώ σεις

Οι λοιπ ές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανά κατηγορία αναλύονται ως εξής:
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Α.Φ.Μ. 999108457
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
της περιόδου 1 Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε €

Π.4.5 Λοιπές Υποχρεώσεις
Ποσά σε €
Αποδοχές ημερομίσθιου προσωπικού πληρωτέες

^Ϊ7 12 /20 1 5 31/12/20Ϊ4
0,00
1.964,36

Οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού

14.122,51) 27.803,78

Δικαιούχοι αμοιβών

19.519,00)

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.795,50
1.093,50
35.437,01 Γ 37.766,19
ί

Σύνολο υποχρεώ σεω ν

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις
ληξιπρόθεσμες

^

6.904,55

είναι πληρωτέες στην επόμενη χρήση και δεν υπάρχουν

υποχρεώσεις, καθώς επίσης οι εύλογες αξίες τους συμπίπτουν περίπου

με τις λογιστικές τους αξίες.

Π.5.6 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Τα έξοδα χρήσεως δουλευμένα ανά κατηγορία αναλύονται ως εξής:
Π.4.6 Έ ξοδα χρήσεω ς δουλευμένα
Ποσά σε €
Δικαιούχοι αμοιβών

Λογαριασμοί τηλετπκοινωνίας τηλεφωνία κ.λ.π.
Λογαριασμοί Δ.Ε.Η.
Μισθώματα
Σύνολο
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31/12/2015 31/12/2014

ΟΊΈ- κινητή
1.265,24

449,18

3.591,84

0,00

10.877,96 10.100,96
15.735,04 ' 10.550,14

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Α.Φ.Μ. 999108457
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
της περιόδου 1 Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 ποσό σε €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015
Α.1 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η ανάλυση του κύκλου εργασιών του Συνεταιρισμού παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:

Α.1

Κύκλος εργασιών
Ποσά σε €

31/12/2015

31/12/2014

ί

Βιομηχανική δραστηριότητα

I

126.328,84

Χο\^ρική Εσωτερικού
Λιανική Εσωτερικού
Ενδοκοινωτικες

45.306,98

486.309,95
36.444 87

3.527,28

163,80

434.783,15

341.771,71

74.878,41

134.575,34

Εμπορική δραστηριότητα
Ποαλήσεις εμπορευμάτων εσωτερικού
Πωλήσεϊς ττροΓόντών ετοίμων καί ημιτελών
εσωτερικού
Πωλησεις εμπορευμάτων σε χώρες της ΕΕ

4.153,00

0.00

Πωλήσεις ειδών σ υσκευασίας

0,00

1.065,32

Πωλησεις αναλωσίμων υλικών

496,56

0.00

0,00

0 00

701.830,45

4 6 9 .7 ό 3 ,ι^ ϊ

1.891.304,67

1.470.066,131

Έσοδα απο παροχή υπηρεσιών
Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού

Σύνολο

1

Α.2 Κόστος ττω λήσεω ν - Έ ξοδα διοίκησης - έξοδα διάθεσης · έξοδα έρευνας και
ανάπτυξης
Η ανάλυση των εξόδων του Συνεταιρισμού ανά κατηγορία είναι η εξής:

Κόστος
πωλήσεων

Ποσά σε €

Κόστος
Πωλήσεων

Σύνολικό
κόστος

31/12/2015
Κόστος
1
Έξοδα ! Έξοδα
: ΧΡΗΜ/ΚΑ ;
παραγωγής |
διοίκησης ί διάθεσης

^2!2Τ5,37
Αναλώσεις αποθεματωνπροιόντων
I[ ^ ; ό 7 4 ; ^ ;
ί....^ : ό 7 4 ; ^ Γ
9,271 ......... 1.119125
Αναλώσεις αποθεματαν εμπορευμάτων
|
ί 369'2Ϊ9,”27
.....................1
Αναλώσεις υποπραόντοΑ/και υπολλειμμάτοΛ/ι
0,00:
Ο,ΟΟί
■....................... ί
205171 25
63.905,48:
Αναλώσεις αποθεματαν πρώτοΑ/υλών
ι^ 63.905,48
1
525,66
Ο,ΟΟι; “ *
525,66;
144.691,30
Α\αλωσεις αποθεμάτων υλικουν συσκευασίας ι
, ,Γ
3.832,69:
4 779 92
Αναλώσεις αποθεμάτων αναλαχημων υλικών ι
566,76;
0,00;
ο,οο!
0,00:
Ο ,Μ
Αναλώσεις αποθεματοΛ/ειδών συσκευασίας ι
0,00;
Κόστος Αποσβέσεων
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού

ιI

..... 0,00,

Αμοιβές& έξοδα τρίτοΑ/
Παροχές τρίτων
^ ρ ο ι - τέλη
Διάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις εκμεταλεύσεως
Σύνολο

■"115,74
2.212,52!

907.290,33
369.338,52
0,00
269.076,73
145.332,70
8.612,61
2.212,52
ο"ο6

229.926,61

229.926,61;

17.382,60

Κ.689.96;

54.620,36

358.619,53

96.335,60
77133,42
11.599,97
54.314,36

96.335,60:
77 133 42
11.599,97;
54.314,36;
ο,οοΙ
2.821,88;
0.00:

37.268.62
17.723,20
1.228,00^
16.071,27
0,00
3.985,97

58.802.34;
5.087,29
11.356.22;
11.093,581
1.595.38;
4.102,01
10.504.09; " " κ . 774,85
0,00;
1.570,94;
584,23:
76,241
107,521

197.493,85
117.306,42
18.525,36
136.664,57
1.136,09
8.963,02
183,76

475.397,77!I 1.374.689,90!

890.636,75

2.821,88;!
1
ί 899.292,131

Σύνολο

1.136,09:
6,00;
1.136,091

140.595,17!

133.698,10! 2.540.756,01

Άοθοο 29 Ν 4308/14 # 23: Μέσος όρος του προσωπικού κατά την διάρκεια της χρήσεως
προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο
"Διοικητικό (Υπαλληλικό) προσωπικό" περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό
προσωπικό και στο εργατοτεχνικό προσωπικό οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.
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αμειβόμενο

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Α.Φ.Μ. 999108457
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
_________ της περιόδου 1 Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε €
ΧΡΗΣΗ 2015

ΧΡΗΣΗ 2014

Μέσος όρος προσωτηκού άτομα.
Μέσος όρος προσωτηκού κατά κατηγορίες.
—Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό.

28

21

24

19

—Εργατοτεχνικό προσωτηκό
Σύνολο
-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ:
- Μισθοί.
- Κοινωνικές επιβαρύνσεις.

4
28

2
21

€
«
€

253.416,50
62.815.68
316.232.18

206.099,38
53.691.47
259.790.85

€
«
€

34.484,09
7.903.26
42.387.35

29.780,37
7.554.04
37.334,41

- Παρεπόμενες παροχές προσωπικού.

€

0,00

0,00

- Έξοδα παράστασης μελών Δ.Σ.

€

21.000.00

21.000.00

- Αποζημιώσεις απόλυσης προσωτηκού.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

€
€

0,00

0.00

379.619.53

318.125.26

-ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ:
- Μισθοί.
- Κοινωνικές ετηβαρύνσεις.

Α.3 Λοιπά συνήθη έσοδα
Η ανάλυση των λοιπών συνήθη εσόδων, έχει ως εξής:

Α.3 Λοιπά συνήθη έσοδα
Ποσά σε €
Ενοίκια κτιρίων - τεχν. Έργων
Επιχορηγήσεις- επιδοτήσεις
Εϊ/οίκιά ’μ ηχά'^Έατών-τέχν.έγκ. -λδίπδυ μήχανολ.
εξοπλισμού

31/12/2015
25.327,41

20.672,76

5.347,50

" ο ^

833,34

0,00

18,76

0,00

Εκπτώσεις από εφάπαξ εξόφληση φόρων και τελών

Σύνολο

31.527,01 ^

Α.4 Λοιπά έξοδα και ζημίες
Η ανάλυση των λοιπών Εσόδων και των ζημιών, έχει ως εξής:
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31/12/2014

20.672,76

ΑΓΡΟ πΚΟ Σ ΣΥΝΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Α.Φ.Μ. 999108457
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
_________ της περιόδου 1 Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε €
Α.4 Λοιπά έξοδα και ζημιές

1
ί

Ποσά σε €

—
31/12/2015 31/12/2014

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις

2.296,48

17,09

Έκτακτες ζημιές (από καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων)

1.986,75

4.707,13

Έξοδα προηγουμένων χρήσεουν

6.775,57

331,97

Λοιποί μη ε\Λτωματωμέ\οι στο λειτουργικό κόστος φόροι

4.000,00

1.900,00

Σύνολο

^ 15.058,80 '

6.956,19

Α.5 Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων
Η ανάλυση των απομειώσεων περιουσιακών στοιχείων, έχει ως εξής:

Α.5 Α πομειώ σεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Ποσά σε €

31/12/2014

31/12/2015

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις πελατιύν

17.972,93

0,00

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις για επισφαλείς
απαιτήσεις

15.500,00

0,00

2.472,93

0,00

Σύνολο

Α.6 Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
Η ανάλυση των κερδών και ζημιών από την διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων ανά
κατηγορία έχει ως εξής:
Α.6 Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη
κυκλοφορούντω ν σ τοιχείω ν
Ποσά σε €

31/12/2015

31/12/2014

Κέρδη απο εκποίηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

0,00

1.171,85

Σύνολο

0,00

1.171,85

Α.7 Λοιπά έσοδα και κέρδη.
Η ανάλυση των λοιπών εσόδων και κερδών ανά κατηγορία έχει ως εξής:

Α.7 Λοιπά έσοδα και κέρδη
Ποσά σε €
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις για
αποζημείωση προσωτηκού

31/12/2015
0,00
1.422,22

Λοιπά έσοδα προηγ. Χρήσεων
Σύνολο
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^

27.659,16
29.081,38 ^

0,25
0,00
1.883,95
1.884,20

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Α.Φ.Μ. 999108457
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
_________ της περιόδου 1 Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε €_________

Α.8 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα.
Η ανάλυση των χρεωστικών τόκων και συναφών εξόδων ανά κατηγορία έχει ως εξής:

Α.8 Χ ρεω σ τικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ποσά σε €
Τόκοι, έξοδα Γενικής Διαχείρησης
Λοιπά συναφή με χρηματοδοτήσεις έξοδα

3 Ϊ/Ϊ2 Ϊ2 0 Ϊ^ ^
0,00
976,09

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών

31/12/2014
698,72
834,89

160^

Γ

Σύνολο

1.136,09Γ

40,00
1.573,61

Α.9 Φόροι εισοδήματος
1

Α.9 Φ όρος εισοδήματος
Ποσά σε €

Φόρος εισοδήματος
Σύνολο

31/12/2015
6.088,09
6.088,09

31/12/2014
9.377,55
9.377,55

3. ΛΟΙΠΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ά ρ Θρ ο 29 V 4308/14 # 7: . Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση σχετίζεται
με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου
αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

Ά ρ Θρ ρ 29 Ν 4308/14 # 16 _Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων,
εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται
στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που
έχουν παρασχεθεί.
Δεν υφίστανται τέτοιες δεσμεύσεις - εγγυήσεις.

Ά ρ Θρ ρ 29 Ν 4308/14 # 17 Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή
των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. Ιδιαίτερα, στην
περίπτωση που από τον παρόντα νόμο προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων
γνωστοποιούνται τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του συμψηφισμού.
Δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις αυτές εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο
κεφάλαιο «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων» .
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Α.Φ.Μ. 999108457
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
_________της περιόδου 1 Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε €_________
Ά ρ Θ ρ ο 29 Ν 4308/14 # 25

Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν

στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των
όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω
αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με
οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των
προσώπων αυτών.
Δεν χορηγήθηκαν.

Ε Ν Δ Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ε Σ Υ Π Ο Χ ΡΕ Ω ΣΕ ΙΣ Κ Α Ι ΔΕΣΜ ΕΥ ΣΕΙΣ
Δικαστικές αγωγές
Δεν υφίστανται 31.12.2015 δικαστικές αγωγές

τρίτων κατά του Συνεταιρισμού ή άλλες

ενδεχόμενες υποχρεώσεις από λοιπές υποθέσεις.

ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΠ Ν 4308/2014
Μετάβαση στα ΕΛΠ Ν.4308/2014 από Ν 2190/1920 ΚΑΙ ΠΔ 1123/1980
Βάση για τη μετάβαση στα ΕΛΠ εφαρμογή του
Ν4308/2014

άρθρου

37

του

Οι οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης για το έτος που θα λήξει 31 Δεκεμβρίου 2015, θα
είναι 01 πρώτες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΕΛΠ του ν 4803/14. Η
επιχείρηση έχει εφαρμόσει το άρθρο 37 του ν 4308/2014. Η ημερομηνία αναφοράς είναι η
31.12.2015. Η ημερομηνία μετάβασης των ΕΛΠ του ν 4803/14 είναι η 1 Ιανουαρίου 2014. Για
την κατάρτιση αυτών των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ο Συνεταιρισμός έχει
εφαρμόσει κάποιες από τις προαιρετικές εξαιρέσεις της αναδρομικής εφαρμογής.

Εξαιρέσεις από την πλήρη αναδρομική εφαρμογή που επιλέχθηκαν
(α) Τεκμαρτό κόστος ενσώματων παγίων.
Οι περιπτώσεις αυτές αφορούσαν.
1. Το ιστορικό κόστος τόσο των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων όσο και των άυλων τα
οποία υπόκεινται σε απόσβεση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 4308/2014.
(β) Παροχές στους εργαζομένους
Η εταιρία

επέλεξε να αναγνωρίσει

2112/1920.
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τις

υποχρεώσεις όπως

προκύπτουν με

βάση

Ν.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Α.Φ.Μ. 999108457
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
_________ της περιόδου 1 Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε €_________

Ανάλυση προσαρμογών πρώτης εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών προτύπων
όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του ν 4308/14

Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Ε Σ Σ Τ Α ΙΔ ΙΑ Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

....................................... ί.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2014

1/1/2014

Ποσά σ ε €
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, άπω ς είχαν προγενέστερα απεικονισθεί
σύμφωνα με τ ο ΕΓΛΣ

1

..................

31/12/2015

518.827,79

659.558,49

939.532,47

0,00

0,00

0,00

Προσαρμογές τ ω ν Νέα Ελληνικά Πρότυπα ν 4308/14
Προσαρμογή αξίας α κ ίνητω ν σε εύλο γες άξιες ω ς τεκμαιράμενο
κό στο ς Α εφ αρμογής νεω ν Ελ Π

(-43.330,21)

Μέταφορά οφειλόμενου κεφαλαίου σε εγκριθέν κεφάλαιο

(-29.763,54)

(-10.005,21)

Σύνολο

1

-43.330,21

-29.763,54

(-10.005,21)

Κ α θ α ρ ή θ έσ η μ ε τ α ΝΕΑ ΕΛΠ

1

475.497,581

629.794,95

929.527,26

1

Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Ε Σ ΣΤ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α
Ποσα σε €
Αποτελέσματα σύμφωνα με Φ ΕΛ.Π του ΚΝ 2190/1920 (ΚέρδηΠλεονάσματα) προ φόρων

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2015

-.........

Φόρος εισοδήματος που εμφανζονταν στην διάθεση
Λοιποί μη ενσωματ(<)|ΐένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι που
εμφανίζονταν στην διάθεση ΑΙΧ 2014
Σύνολο Α

Αποτελέσματα σύμφωνα με Φ ΕΛ.Π του ΚΝ 2190/1920 (Κέρδη Πλεονάσματα) μετά φόρων
Περαιτέρω Προσαρμογές στα Αποτελέσματα για τα Ν ΕΛΠ:
Σύνολο Β

Αποτελέσματα σύμφωνα με ΝΕΑ ΕΛΠ (Κέρδη - Πλεονάσματα)

288.262,07
-6.088,09

■'

-4.000,00
-10.088,09 '■

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2014
61.608,63
-9.377,55
-1.900,00
-11.277,55

278.173,98

50.331,08

0,00

0,00

278.173,98 !

50.331,08

278.173,98

50.331,08

Ο,ΟΟ

0,00

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ Ε Π Ι Τ Ω Ν Π ΡΟ Σ Α ΡΜ Ο ΓΩ Ν
(ι) Επίδραση απ ό την αποτίμηση τω ν ενσώ ματω ν παγίω ν σ τοιχείω ν του ενεργητικού

Δεν υπήρξε επίδραση από την εφαρμσγή των Ν.ΕΛΠ. στην απστίμηση των ενσώματων και
άυλων παγίων περισυσιακών στσιχείων ταυ Συνεταιρισμαύ
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Α.Φ.Μ. 999108457
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
_________ της περιόδου 1 Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε €______ __
(ϋ ) Α ναγνώ ρισ η δ εδ ο υ λευ μ ένω ν παροχών προσωπικού λόγω σ υ ντα ξιο δ ό τη σ η ς

Έγινε τακτοποίηση

και αναγνώριση των δεδουλευμένων

παροχών προσωπικού λόγω

συνταξιοδότησης και η επίδρασή τους απεικονίζεται αναλυτικά ανά χρήση στον ανωτέρω
πίνακα Μεταβολές στα ίδια κεφάλαια καθώς και στην ανωτέρω σημείωση Νο Π.3.1

,

Α μ ύ ν τ α ιο 20 Ιο υ ν ίο υ 2016

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥΔΣ

Π ΜΝίπΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΖΟΥΡΝΑΤΣΙΔΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΒΕΡΑΝΗΦΩΤΕΙΝΗ

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2016

ΙΣΤΕΣ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΜ ΣΟΕ/ν 15141
ΑΟΤΙΟΝ Αυοιτ
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ΑΜ ΣΟΕΛ 164

Σελίδα 47 από 47

ΣΤΑΥΡΟΣ Θ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ 14331
ΑΟΤΙΟΝ ΑυΟΙΤΙΝΟ Α.Ε.Ο.Ε.Λ
ΑΝΤΗΝΟΡΟΣ 16 -18, ΑΘΗΝΑ 11634
ΑΜ ΣΟΕΛ 164

