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Α. ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Σας θέτουµε υπόψη σας για έγκριση τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης που 
έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2017, οι οποίες έχουν συνταχθεί  βάσει των Ελληνικών Λογιστικών 
Προτύπων (Ε.Λ.Π.) και σας παραθέτουµε τις παρακάτω επεξηγήσεις. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

Με την λήξη της  4ης εταιρικής χρήσης ο Συνεταιρισµός παρουσιάζει, σύµφωνα µε τις 
Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις του, οι οποίες έχουν συνταχθεί βάσει των Ε.Λ.Π., τα 
παρακάτω οικονοµικά στοιχεία: 

Οι πωλήσεις του Συνεταιρισµού κατά την χρήση του 2017 ανήλθαν σε € 16.724.919 από € 
15.237.434  το 2016, αυξηµένες  κατά ποσοστό 10% περίπου.  

Το αποτέλεσµα µετά φόρων της κλειόµενης χρήσης 2017 ανήλθε σε κέρδος ποσού € 
1.244.603 έναντι του κέρδος ποσού € 1.212.810 της προηγούµενης χρήσης 2016. 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 

Οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες του Συνεταιρισµού διαµορφώθηκαν την κλειόµενη χρήση 2017 
σε σύγκριση µε την προηγούµενη χρήση 2016, ως εξής: 

-  Το σύνολο των υποχρεώσεων προς τα Ίδια Κεφάλαια διαµορφώθηκε σε 95% το 2017 από   
136% το 2016 

-  Το ποσοστό της προ φόρων κερδοφορίας  επί του κύκλου εργασιών διαµορφώθηκε στο 
8,6% το 2017 από 9,1% το 2016. 

 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩN 

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων η ∆ιοίκηση και οι 
εξειδικευµένοι συνεργάτες αυτής, διαµορφώνει τις διαδικασίες και τις πολιτικές που είναι 
απαραίτητες για την αποτελεσµατική πρόληψη και διαχείριση του προκείµενου κινδύνου. 
Επίσης, µεριµνά για την αποτελεσµατική εφαρµογή των προβλεποµένων για το σκοπό αυτό 
διαδικασιών και ρυθµίσεων και ιδίως:  

- καταγράφει και µεριµνά για την πολιτική των προσεγγίσεων και των µεθόδων 
υπολογισµού της αξίας των ανοιγµάτων και της προσαρµογής της αξίας και των προβλέψεων 
αυτών 

- εφαρµόζει πρόγραµµα προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων και ειδικών αναλύσεων 
ευαισθησίας, βάσει των οποίων εκτιµάται και ποσοτικά η έκθεση του Συνεταιρισµού στους 
κινδύνους αυτούς 

- µελετά δυνατότητες χρήσης ή απόκτησης χρηµατοοικονοµικών µέσων ή εργαλείων 
αντιστάθµισης των κινδύνων 

Η έκθεση του Συνεταιρισµού στο κίνδυνο ρευστότητας και πιστωτικό είναι κίνδυνοι 
εξαρτώµενοι στο µέλλον από τους κινδύνους που απορρέουν από το γενικότερο οικονοµικό 
περιβάλλον και της προοπτικές της ελληνικής και παγκόσµιας αγοράς.  

Στο πλαίσιο της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου ρευστότητας ο 
Συνεταιρισµός διαµορφώνει ειδικές δικλείδες ασφαλείας, διαδικασίες και πολιτικές που είναι 
απαραίτητες για την αποτελεσµατική πρόληψη και διαχείριση των εν λόγω κινδύνων. Για αυτό 
και διατηρεί σηµαντική ρευστότητα, η οποία δεν στηρίζεται σε δανειακά κεφάλαια, για την 
αντιµετώπιση έκτακτων κινδύνων. 

Αναφορικά µε τον πιστωτικό κίνδυνο σηµειώνεται ότι, οι πωλήσεις του Συνεταιρισµού γίνονται 
κυρίως σε πελάτες µε αξιολογηµένο ιστορικό πιστώσεων και περιορίζεται σηµαντικά λόγω της 
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έγκαιρης είσπραξης των απαιτήσεων της και της ελαχιστοποίησης ζηµιών από επισφαλείς 
πελάτες.  

Αναφορικά µε τον κίνδυνο ρευστότητας ο Συνεταιρισµός διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητάς 
µέσω προσεκτικής παρακολούθησης των προγραµµατισµένων πληρωµών για µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις, καθώς και των ταµειακών εκροών από την καθηµερινή της δραστηριότητα. Οι 
ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες (καθηµερινή, 
εβδοµαδιαία, µηνιαία βάση).   

 

 ΑΥΞΗΣΗ  ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Στη χρήση 2017 το κεφάλαιο του Συνεταιρισµού αυξήθηκε κατά 9.275 €  λόγω εγγραφής νέων 
µελών στο Συνεταιρισµό.   

 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Ο Συνεταιρισµός έχει ως στόχο για το έτος 2018 τη διατήρηση της υγιούς ανάπτυξης που είχε 
τον προηγούµενο χρόνο για την επίτευξη θετικών αποτελεσµάτων και το έτος 2018. 

Στον αγροτικό τοµέα η οργάνωση θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να βοηθήσει τους 
αγρότες ( γεωργούς και κτηνοτρόφους) προσφέροντας τους αγροτικά εφόδια σε χαµηλές τιµές 
και παρεµβαίνοντας στη αγορά των αγροτικών και κτηνοτροφικών τους  προϊόντων µε τιµές 
υψηλότερες διαχρονικά. Με µεγαλύτερη ένταση ο Αγροτικός Συνεταιρισµός θα επικεντρωθεί 
στη στήριξη του αγροτικού κόσµου ώστε να ξεπεράσει τις δυσκολίες που περνάει ο ευαίσθητος 
αυτός  τοµέας την Εθνικής µας Οικονοµίας.  

∆εύτερος στόχος  του Αγροτικού Συνεταιρισµού είναι αφενός µεν η παραγωγή νέων 
προϊόντων, υψηλής διατροφικής αξίας της Γαλακτοβιοµηχανίας ΕΒΟΛ και αφετέρου η 
επέκταση δικτύου διανοµής σε περισσότερες περιοχές της πατρίδας µας. 

Πεποίθησή µας είναι ότι το µέλλον του Αγροτικού Συνεταιρισµού είναι ευοίωνο παρά τη 
µεγάλη οικονοµική ύφεση της ελληνικής αγοράς  και τούτο διότι στηριζόµαστε στα ποιοτικά 
µας προϊόντα και στην αποδοχή αυτών από ευρύ καταναλωτικό κοινό.        

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ /ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

Ο Συνεταιρισµός διαθέτει δύο υποκαταστήµατα. 

 

 

Βόλος 2/4/2018 

 

Ο Πρόεδρος ∆.Σ. 

 

 

Πρίντζος Νικήτας 
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Β. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 
Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του «ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Γνώµη µε επιφύλαξη 
Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις του «ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 
ΒΟΛΟΥ» (ο Συνεταιρισµός), οι οποίες αποτελούνται από τον Ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 
2017, τις Καταστάσεις Αποτελεσµάτων και µεταβολών Καθαρής Θέσης της χρήσεως που έληξε 
την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. 
Κατά τη γνώµη µας εκτός από τις επιπτώσεις του θέµατος που µνηµονεύεται στην παράγραφο 
της έκθεσής µας «Βάση για γνώµη µε επιφύλαξη», οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση του Συνεταιρισµού 
κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2017 και την χρηµατοοικονοµική του επίδοση για τη χρήση που 
έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει. 
 
Βάση για γνώµη µε επιφύλαξη 
Από τον έλεγχο µας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις του Συνεταιρισµού  δεν έχουν 
εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις  2012 - 2017. 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 έχουµε αποκτήσει εύλογη 
διασφάλιση σχετικά µε την εκτίµηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.  
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) όπως αυτά 
έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά 
περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής µας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο 
των οικονοµικών καταστάσεων”. Είµαστε ανεξάρτητοι από τον Συνεταιρισµό σύµφωνα µε τον 
Κώδικα ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων 
∆εοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία και τις 
απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων στην 
Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
της ισχύουσας νοµοθεσίας και του προαναφερόµενου Κώδικα ∆εοντολογίας. 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να 
παρέχουν βάση για γνώµη µε επιφύλαξη. 
 
Άλλες πληροφορίες  
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαµβάνονται 
στην Έκθεση ∆ιαχείρισης Πεπραγµένων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για την οποία γίνεται 
σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν 
περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών. 
Η γνώµη µας επί των οικονοµικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν 
εκφράζουµε µε τη γνώµη αυτή οποιασδήποτε µορφής συµπέρασµα διασφάλισης επί αυτών. 
Σε σχέση µε τον έλεγχό µας επί των οικονοµικών καταστάσεων, η ευθύνη µας είναι να 
αναγνώσουµε τις άλλες πληροφορίες και, µε τον τρόπο αυτό, να εξετάσουµε εάν οι άλλες 
πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς µε τις οικονοµικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που 
αποκτήσαµε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλµένες. Εάν, µε βάση 
τις εργασίες που έχουµε εκτελέσει, καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι υπάρχει ουσιώδες 
σφάλµα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είµαστε υποχρεωµένοι να αναφέρουµε το γεγονός 
αυτό. ∆εν έχουµε τίποτα να αναφέρουµε σχετικά µε το θέµα αυτό. 
 
Ευθύνες της διοίκησης επί οικονοµικών καταστάσεων 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών 
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καταστάσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις 
δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται 
δυνατή η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, 
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
Κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 
αξιολόγηση της ικανότητας του Συνεταιρισµού να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, 
γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέµατα που σχετίζονται µε τη 
συνεχιζόµενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόµενης 
δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει τον Συνεταιρισµό 
ή να διακόψει τη δραστηριότητά του ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το 
να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες. 
 
 
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων 
Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονοµικές 
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε 
σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη 
µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι 
ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην 
Ελληνική Νοµοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα 
δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή 
αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονοµικές αποφάσεις 
των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις. 
Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική 
Νοµοθεσία, ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ’ όλη 
τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 
Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις οικονοµικές 
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας 
ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά 
τεκµήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώµη µας. Ο 
κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από 
αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, 
πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των δικλίδων 
εσωτερικού ελέγχου. 
Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το 
σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την 
διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του 
Συνεταιρισµού. 
Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν 
και το εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από 
τη ∆ιοίκηση. 
Αποφαινόµαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της 
συνεχιζόµενης δραστηριότητας και µε βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτήθηκαν για το 
εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά µε γεγονότα ή συνθήκες που µπορεί να 
υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα του Συνεταιρισµού να συνεχίσει 
τη δραστηριότητά του. Εάν συµπεράνουµε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε 
υποχρεωµένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουµε την προσοχή στις σχετικές 
γνωστοποιήσεις των οικονοµικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι 
ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουµε τη γνώµη µας. Τα συµπεράσµατά µας βασίζονται σε 
ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτώνται µέχρι την ηµεροµηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, 
µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα ο Συνεταιρισµός να 
παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 
Αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, τη δοµή και το περιεχόµενο των οικονοµικών 
καταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 
οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείµενες συναλλαγές και τα γεγονότα µε τρόπο 
που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 
Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στη διοίκηση, το σχεδιαζόµενο εύρος και το 
χρονοδιάγραµµα του ελέγχου, καθώς και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου, 
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συµπεριλαµβανοµένων όποιων σηµαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 
εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας. 
 
 
 
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης 
∆ιαχείρισης Πεπραγµένων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της 
παραγράφου 5 του άρθρου 2 (µέρος Β) του Ν. 4336/2015, σηµειώνουµε ότι: 
Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης Πεπραγµένων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει 
καταρτισθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του Ν.4384/2016  και το 
περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που 
έληξε την 31/12/2017. 
Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για τον «Αγροτικό Συνεταιρισµό 
Βόλου» και το περιβάλλον του, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση 
∆ιαχείρισης Πεπραγµένων του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου. 
 
 

Αθήνα, 17 Απριλίου 2018 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής 

 
 

    Γεώργιος Πετρόπουλος                Νικόλαος Μπιζίµης 
      Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 35021              Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 37861 
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Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σηµείωση

01.01- 

31.12.2017

01.01- 

31.12.2016

Κύκλος εργασιών 3.1 16.724.919 15.237.434

Κόστος πωλήσεων 12.965.723 11.420.941

Μικτό αποτέλεσµα 3.759.197 3.816.493

Λοιπά συνήθη έσοδα 3.2 220.320 412.458

Έξοδα διοίκησης 3.3 1.044.308 1.122.129

Έξοδα διάθεσης 3.3 1.647.234 2.012.198

Λοιπά έξοδα και ζηµιές 44.295 149.036

Λοιπά έσοδα και κέρδη 3.4 188.478 474.518

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων 1.432.157 1.420.106

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 7.337 10.983

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 9.429 37.404

Αποτελέσµατα προ φόρων 1.430.066 1.393.685

Φόρος εισοδήµατος 3.5 185.464 180.875

Αποτελέσµατα περιόδου µετά από φόρους 1.244.603 1.212.811  
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∆. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµείωση 31.12.2017 31.12.2016

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώµατα πάγια

Ακίνητα 3.6 2.192.549 2.159.992

Μηχανολογικός εξοπλισµός 3.6 2.705.069 2.759.658

Λοιπός εξοπλισµός 3.6 63.324 56.552

Λοιπά ενσώµατα στοιχεία 3.6 219.830 344.859

Σύνολο 5.180.771 5.321.061

Άυλα πάγια στοιχεία

Λοιπά άυλα 0 4.611

Σύνολο 0 4.611
Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 3.7 133.814 133.814

Λοιπά 1.663 1.663

Σύνολο 135.476 135.476

Σύνολο µη κυκλοφορούντων 5.316.247 5.461.149

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέµατα

Έτοιµα και ηµιτελή προϊόντα 281.834 302.353

Εµπορεύµατα 179.831 320.031

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 415.390 463.470

Προκαταβολές για αποθέµατα 69.303 121.793

Σύνολο 946.359 1.207.647

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές

Εµπορικές απαιτήσεις 3.8 5.329.776 4.726.740

Λοιπές απαιτήσεις 216.220 566.039

Προπληρωµένα έξοδα 11.820 11.820

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 3.9 1.842.181 1.493.022

Σύνολο 7.399.997 6.797.621

Σύνολο κυκλοφορούντων 8.346.356 8.005.268

Σύνολο ενεργητικού 13.662.604 13.466.416

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31.12.2017 31.12.2016

Καθαρή θέση

Καταβληµένα κεφάλαια

Κεφάλαιο 98.725 89.450

Σύνολο 98.725 89.450

Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο

Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 3.10 3.162.209 2.862.864

Αφορολόγητα αποθεµατικά 3.10 526.400 526.400

Αποτελέσµατα εις νέο 2.994.811 2.049.553

Σύνολο 6.683.420 5.438.817

Σύνολο καθαρής θέσης 6.782.145 5.528.267

Προβλέψεις

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 428.212 428.212

Σύνολο 428.212 428.212

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆άνεια 0 715.138

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 60.768 872.104

Κρατικές επιχορηγήσεις 1.592.234 1.743.323

Σύνολο 1.653.001 3.330.565

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια 0 12.974

Εµπορικές υποχρεώσεις 3.11 2.379.142 2.360.873

Φόρος εισοδήµατος 185.464 116.583

Λοιποί φόροι και τέλη 72.198 18.371

Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 211.992 230.080

Λοιπές υποχρεώσεις 1.905.675 1.238.439

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 0 151.681

Έσοδα επόµενων χρήσεων 44.775 50.372

Σύνολο 4.799.246 4.179.372

Σύνολο υποχρεώσεων 6.452.247 7.509.938

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 13.662.604 13.466.416  
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Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Αποθεµατικά 
νόµων και 

καταστατικού

Αφορολόγητα 

αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 

εις νέον
Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2016 94.004 2.862.864 526.400 836.742 4.320.010

Μείωση συνεταιριστικού κεφαλαίου -4.554 0 0 0 -4.554

Καθαρά Αποτελέσµατα περιόδου 1/1-31/12/2016 0 0 0 1.212.811 1.212.811

Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016 89.450 2.862.864 526.400 2.049.553 5.528.267

Αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου 9.275 0 0 0 9.275

Σχηµατισµός αποθεµατικου 0 299.345 0 -299.345 0

Καθαρά Αποτελέσµατα περιόδου 1/1-31/12/2017 0 0 0 1.244.603 1.244.603

Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2017 98.725 3.162.209 526.400 2.994.811 6.782.145
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ΣΤ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ 

 
Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Βόλου  (στο εξής ως «Συνεταιρισµό» ή «Οντότητα» ) πρώην Ένωση 
Αγροτικών Συνεταιρισµών Βόλου, δευτεροβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση ιδρύθηκε το 1926 και 
µετατράπηκε δια της συγχώνευσης, σύµφωνα µε το Νόµο 4015/2011, σε πρωτοβάθµιο 
Συνεταιρισµό στις 28/2/2014. Η διάρκεια του είναι απεριόριστη και εγκρίθηκε µε την υπ.΄αριθµ. 
70/28-2-2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Βόλου και καταχωρήθηκε στις 28-2-2014 στο Μητρώο 
Αγροτικών Συνεταιρισµών µε αριθµό 105/1. Μετέπειτα, σύµφωνα µε το Νόµο 4384/2016 
τροποποιήθηκε το καταστατικό του Αγροτικού Συνεταιρισµού Βόλου µε την υπ’ αριθµ. 81/23-11-
2016 διάταξη της Ειρηνοδίκη Βόλου και καταχωρήθηκε στις 23-11-2016 στο Μητρώο Αγροτικών 
Συνεταιρισµών που τηρείται στο Ειρηνοδικείου Βόλου µε αριθµό µητρώου 105/2/23-11-2016. 
Σύµφωνα µε το καταστατικό του ο Συνεταιρισµός αποσκοπεί, µε την ισότιµη συνεργασία και την 
αµοιβαία βοήθεια των συνεταίρων  µελών του στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη 
και προαγωγή τους, µέσω µιας συνιδιόκτητης και δηµοκρατικά διοικούµενης επιχείρησης.    

 
 
2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε το Ν. 4308/2014 “Νέα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις”. 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και µε την 
αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας («going concern»). 
Οι Οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ που είναι το νόµισµα στο οποίο 
δραστηριοποιείται ο Συνεταιρισµός. 

 
 

2.2 Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων («Νέα 

ΕΛΠ») 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2015 (01.01.2015-
31.12.2015) ήταν οι πρώτες που συντάχθηκαν από τον Συνεταιρισµό σύµφωνα µε τα Νέα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα. Για τις χρήσεις έως και συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης που έληξε την 31η 
∆εκεµβρίου 2014, ο Συνεταιρισµός τηρούσε τα λογιστικά του βιβλία και στοιχεία και συνέτασσε τις 
οικονοµικές του καταστάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, λαµβάνοντας υπόψη τις 
διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας εφόσον και όπου αυτό ήταν απαιτητό. Ο 
Συνεταιρισµός σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 κατηγοριοποιείται στις µεσαίες 
οντότητες. 

Ο Συνεταιρισµός έχει ετοιµάσει τις οικονοµικές καταστάσεις σε πλήρη συµφωνία µε τα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα όπως αυτά εφαρµόζονται για τις λογιστικές χρήσεις που αρχίζουν την ή µετά 
την 1η Ιανουαρίου 2015 όπως περιγράφεται στις λογιστικές αρχές.  

 
 
2.3 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και εκτιµήσεων 

 
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων απαιτεί όπως η ∆ιοίκηση του Συνεταιρισµού προβαίνει 
σε σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις, παραδοχές και κρίσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τις γνωστοποιήσεις, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και τα παρουσιαζόµενα έσοδα και έξοδα. Τα πραγµατικά 
αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές. Οι σηµαντικότερες λογιστικές 
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πολιτικές, κρίσεις και εκτιµήσεις αναφορικά µε γεγονότα των οποίων η εξέλιξη θα µπορούσε να 
µεταβάλει ουσιωδώς τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων κατά την επόµενη δωδεκάµηνη 
περίοδο είναι τα εξής: 

 
 
2.3.1 Ενσώµατα Πάγια 

 
 Αρχικ ή αναγ νώριση  
Κατά την αρχική αναγνώριση, τα πάγια στοιχεία επιµετρούνται στο κόστος κτήσης. Στο κόστος 
κτήσης των παγίων περιλαµβάνονται και οι δαπάνες βελτίωσης τους. Οι δαπάνες επισκευών και 
συντηρήσεων κεφαλαιοποιούνται όταν εµπίπτουν στον ορισµό του περιουσιακού στοιχείου, 
διαφορετικά αναγνωρίζονται ως έξοδο εντός της χρήσης στην οποία πραγµατοποιούνται. 

 
 Μεταγ εν έστερη επιµέτρηση  
Μεταγενέστερα επιµετρούνται στο αποσβέσιµο κόστος κτήσεως (κόστος κτήσης µείον τις 
σωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν αποµειώσεις της αξίας τους) . 

 
Τα πάγια στοιχεία που έχουν περιορισµένη ωφέλιµη οικονοµική ζωή υπόκεινται σε ετήσια 
απόσβεση της αξίας τους η οποία υπολογίζεται µε την µέθοδο της σταθερής απόσβεσης και µε 
συντελεστή που αντανακλά τις ωφέλιµες ζωές των παγίων, ως εξής: 
 
 

Κατηγορία 
Ωφέλιµη ∆ιάρκεια Ζωής 

(Έτη) 

Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων  25 

Μηχανήµατα 10 
Φορτηγά – Μέσα εσωτερικών 
Μεταφορών  8 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 5 

Έπιπλα -Λοιπός Εξοπλισµός 10 
 
Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιµο για τη χρήση για την  οποία 
προορίζεται. Η γη δεν υπόκειται σε απόσβεση. 
Οι ωφέλιµες ζωές, οι υπολειµµατικές αξίες και µέθοδοι απόσβεσης των ενσώµατων παγίων 
υπόκεινται ετησίως σε επανεξέταση κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων και 
αναπροσαρµόζονται σε µελλοντικές χρήσεις, εάν κριθεί απαραίτητο. 

 
  

2.3.2. Μισθώσεις 

 
Μίσθωση ορίζεται ως µία συµφωνία στην οποία ο εκµισθωτής µεταβιβάζει στο µισθωτή, έναντι 
ανταλλάγµατος, το δικαίωµα χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου για µια συµφωνηµένη περίοδο. Ο 

συνεταιρισµός δεν χρησιµοποιούσε µισθώσεις κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2017 και 2016 αντίστοιχα. 
 
2.3.3 Αποµείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων 

 
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ενσώµατα) που επιµετρούνται στο αποσβέσιµο κόστος υπόκεινται 
σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις και εφόσον εκτιµάται ότι 
η επίπτωση της ενδεχόµενης αποµείωσης στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι σηµαντική. 
Ζηµίες αποµείωσης προκύπτουν όταν η ανακτήσιµη αξία του παγίου καταστεί µικρότερη από τη 
λογιστική του αξία. Ως ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ορίζεται το µεγαλύτερο 
ποσό µεταξύ της εύλογης αξίας µειωµένης µε το κόστος διάθεσης ενός περιουσιακού στοιχείου και 
της αξίας χρήσης αυτού. Η αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών που 
αναµένεται να προκύψουν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή 
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του στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του. 
 
Υποχρέωση αναγνώρισης ζηµίας αποµείωσης υπάρχει µόνο όταν εκτιµάται ότι η αποµείωση είναι 
µόνιµου χαρακτήρα και είναι σηµαντικού ποσού. Εάν κρίνεται ότι η αποµείωση είναι παροδικού 
χαρακτήρα δεν λογίζεται. Τυχόν ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσεως ως 
έξοδο. Οι ζηµίες αποµείωσης αναστρέφονται στα αποτελέσµατα, όταν οι συνθήκες που τις 
προκάλεσαν παύουν να υφίστανται. 

 

∆ε συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτίµησης κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2017 και 
2016 αντίστοιχα. 
 

 
2.3.4. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

 
 Αρχικ ή αναγ νώριση  
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτησή 
τους. Το κόστος κτήσης περιλαµβάνει το σύνολο των ταµειακών διαθεσίµων (ή ταµειακών 
ισοδύναµων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγµατος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον 
δαπάνες αγοράς. 

 Μεταγ εν έστερη επιµέτρηση  

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία επιµετρούνται στο 

κόστος κτήσεως µείον τυχόν ζηµιών αποµείωσης. 

Ειδικά και αποκλειστικά τα έντοκα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µεταγενέστερα της 

αρχικής αναγνώρισης επιµετρούνται στο αποσβέσιµο κόστος, είτε µε τη χρήση της µεθόδου του 

πραγµατικού επιτοκίου είτε µε τη σταθερή µέθοδο. Η επιµέτρηση στο αποσβέσιµο κόστος, αντί της 

επιµέτρησης στο κόστος κτήσης, εφαρµόζεται όταν η µέθοδος του αποσβέσιµου κόστους έχει 

σηµαντική επίπτωση στα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

Κάθε χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο (έντοκο ή µη) υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης, 
όταν υπάρχουν οι σχετικές ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 19 του νόµου 
4308/2014. 
Ζηµιά αποµείωσης αναγνωρίζεται όταν η ανακτήσιµη αξία του στοιχείου υπολείπεται της λογιστικής 
του αξίας. Ειδικά για τα µακροπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία (µη κυκλοφορούν 
ενεργητικό), οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν εκτιµάται ότι η αποµείωση είναι µόνιµου 
χαρακτήρα. Εάν κρίνεται ότι η αποµείωση είναι παροδικού χαρακτήρα δεν λογίζεται. 
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. 

 
Οι ζηµιές αποµείωσης των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα και 
αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτά, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Η 
αναστροφή γίνεται µέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζηµιά 
αποµείωσης. 

 
Παύση αναγ νώρισης  
Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο όταν και µόνον όταν: 

 
• εκπνεύσουν τα συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών του στοιχείου ή 

 
• µεταβιβάσει όλους ουσιαστικά τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την 

κυριότητα του στοιχείου αυτού. 
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2.3.5. Τρέχουσα και αναβαλλόµενη φορολογία 

 
 Τρέχουσ α φ ορολογ ία  

Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις φόρων εισοδήµατος για την τρέχουσα περίοδο επιµετρούνται στο ποσό 

που αναµένεται να ανακτηθεί από ή να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές. Τα ποσοστά του 

φόρου και οι φορολογικοί νόµοι που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του ποσού είναι 

εκείνα που έχουν θεσπιστεί ή κατ’ ουσία θεσπιστεί έως την ηµεροµηνία κατάστασης οικονοµικής 

θέσης στις χώρα στην οποία λειτουργεί ο Συνεταιρισµός και δηµιουργεί φορολογητέο εισόδηµα. 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος για την κλειόµενη χρήση καθώς και για προηγούµενες χρήσεις 

υπολογίζεται µε βάση τα ποσά που εκτιµάται ότι θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές, 

χρησιµοποιώντας τους θεσµοθετηµένους φορολογικούς συντελεστές κατά την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού. Η πρόβλεψη φόρου εισοδήµατος περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος για 

κάθε χρήση όπως προκύπτει από τη δήλωση φόρου εισοδήµατος και τους εκτιµώµενους 

πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους των ανέλεγκτων 

φορολογικά χρήσεων, στη βάση ευρηµάτων προηγούµενων φορολογικών ελέγχων. Ως εκ τούτου, η 

τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήµατος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία 

έχουν καταχωρηθεί στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος που αφορά στοιχεία που αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή 
θέση αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση και όχι στα Αποτελέσµατα Χρήσης. Η διοίκηση αξιολογεί 
περιοδικά τη θέση που έχει  πάρει αναφορικά µε τη φορολογική δήλωση που σχετίζεται µε 
υποθέσεις στις οποίες οι φορολογικοί κανονισµοί επιδέχονται ερµηνείας και φτιάχνει σχετική 
πρόβλεψη όπου είναι απαραίτητο. 

 
 Αναβαλ λ όµενη φ ορολ ογ ία  

∆εν υιοθετήθηκε από τον Συνεταιρισµό καθώς είναι προαιρετική από τον Ν.4308/2014. 
 
 
2.3.6. Αποθέµατα 

 
 Αρχικ ή αναγ νώριση  
Τα αποθέµατα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Το κόστος κτήσης των αποθεµάτων 
περιλαµβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και 
κατάστασή τους. 

 
 Μεταγ εν έστερη επιµέτρησ η  
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέµατα επιµετρούνται στην κατ’ είδος χαµηλότερη αξία µεταξύ 
κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των 
αποθεµάτων είναι η εκτιµώµενη τιµή διάθεσής τους κατά την κανονική πορεία της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας, µειωµένη κατά το τυχόν κόστος που απαιτείται για την ολοκλήρωση και 
πραγµατοποίηση της διάθεσης. 

 
 
 
2.3.7. Προκαταβολές δαπανών και λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

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

2.3.8. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

 
Τα χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα, περιλαµβάνουν µετρητά στο ταµείο των γραφείων του 
Συνεταιρισµού καθώς και καταθέσεις όψεως σε τράπεζες. 

 
 
2.3.9. Μετοχικό κεφάλαιο 

 
Οι κοινές ονοµαστικές µετοχές καταχωρούνται ως στοιχεία της καθαρής θέσης. 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. 

 
 
2.3.10. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

 
 Αρχικ ή αναγ νώριση  
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόµενο ποσό τους. Ποσά που 
αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, καθώς και το κόστος που σχετίζεται άµεσα µε την ανάληψη 
των υποχρεώσεων αντιµετωπίζονται ως έξοδα ή έσοδα της περιόδου στην οποία οι υποχρεώσεις 
αναγνωρίσθηκαν αρχικά. 

 
 Μεταγ εν έστερη επιµέτρηση  
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις επιµετρούνται στα 
οφειλόµενα ποσά. 

 
Αντί της εφαρµογής των ανωτέρω, οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά 
και επιµετρούνται µεταγενέστερα στο αποσβέσιµο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου 
ή τη σταθερή µέθοδο, εάν η επιµέτρηση µε τον κανόνα της παρούσας παραγράφου έχει σηµαντική 
επίπτωση στα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Ειδικότερα, κατά την αρχική 
αναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων λαµβάνονται υπόψη τα ποσά που αφορούν 
υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοσή, τόκους καθώς και το κόστος που σχετίζεται άµεσα µε την ανάληψη 
αυτών. 

 
Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στα 
αποτελέσµατα. 

 
 Παύση αναγ νώρισης  
Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση όταν, και µόνον όταν, η 
συµβατική δέσµευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 
Τροποποίηση των όρων υφιστάµενης χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης (είτε οφείλεται σε 
οικονοµική δυσχέρεια του οφειλέτη είτε όχι) αντιµετωπίζεται ως εξόφληση (αποαναγνώριση) της 
αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση νέας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης. 

 
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του Συνεταιρισµού περιλαµβάνουν εµπορικές υποχρεώσεις 
καθώς και λοιπές µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Οι εµπορικές και οι λοιπές 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόροι λογαριασµοί και συνήθως διακανονίζονται σε 
εύλογο χρονικό διάστηµα για τον Συνεταιρισµό. 
 

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

2.3.12. Προβλέψεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρούνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που 
αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. Το ποσό αυτό προσδιορίζεται ως η βέλτιστη 
εκτίµηση. Περαιτέρω, σε περιπτώσεις προβλέψεων σηµαντικού ποσού ή και χρόνου διακανονισµού 
που εκτιµάται ότι θα έχουν σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, 
πραγµατοποιείται προεξόφληση του ονοµαστικού ποσού της πρόβλεψης.  

Μια πιθανή δέσµευση που προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος, η ύπαρξη της οποίας θα 
επιβεβαιωθεί µόνο από το αν συµβεί ή δεν συµβεί ένα ή περισσότερα αβέβαια µελλοντικά γεγονότα, 
τα οποία δεν είναι υπό τον πλήρη έλεγχο της οντότητας 

 
Μια παρούσα δέσµευση που προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος για την οποία: 
- δεν είναι σφόδρα πιθανό ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη 

για τον διακανονισµό της, ή 
- το ποσό της δέσµευσης δεν µπορεί να επιµετρηθεί µε επαρκή αξιοπιστία. 

 
 
2.3.13. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

 
Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και 
επιµετρώνται στα προκύπτοντα από τη νοµοθεσία ονοµαστικά ποσά κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού. Ειδικότερα οι ανωτέρω προβλέψεις επιµετρούνται βάσει του ν. 2112/20 όπως ισχύει. 
 
 
2.3.14. Έσοδα 

 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συµβόλαια αναγνωρίζονται µε βάση το ποσοστό 
ολοκλήρωσης (µέθοδος του ποσοστού ολοκλήρωσης) και εφόσον θεωρείται σφοδρά 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. 

 

Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους 
αναγνωρίζονται ως εξής:  

α) Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου ή τη σταθερή µέθοδο. 

β) Tα µερίσµατα ή παρόµοιας φύσης εισόδηµα από τη συµµετοχή στην καθαρή θέση άλλων 
οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρµόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανοµή τους (απόφαση 
Γενικής Συνέλευσης) 

 
γ) Tα δικαιώµατα βάσει των σχετικών συµβατικών όρων. 
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
3.1. Κύκλος Εργασιών 
 
Ο κύκλος εργασιών στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις για τις χρήσεις 2017 και 2016 αναλύεται 
ως εξής: 
 

31/12/2017 31/12/2016

Πωλήσεις εµπορευµάτων 933.560 1.392.494 

Πωλήσεις προιόντων 15.726.418 13.488.381 

Πωλήσεις υπηρεσιών 14.557 119.025 

Πωλήσεις βοηθητικών υλών & υλικών 

συσκευασίας 50.385 237.534 

Σύνολο πωλήσεων 16.724.919 15.237.434  
 
 
3.2. Λοιπά συνήθη έσοδα 
 

Τα λοιπά συνήθη έσοδα αναλύονται ως εξής: 
 

01/01 - 

31/12/17

01/01 - 

31/12/16

Λοιπά έσοδα

Επιχορηγήσεις 7.173 99.105

Έσοδα από ενοίκια 213.147 260.597

Ιδιοπαραγωγή παγίων 0 52.757

220.320 412.458  
 
 
3.3. Κόστος Πωληθέντων, έξοδα διοίκησης και διάθεσης 
 
Το κόστος πωλήσεων που παρουσιάζεται στις οικονοµικές καταστάσεις προκύπτει ως ακολούθως: 
 

01/01 - 

31/12/2017

01/01 - 

31/12/2016

Αναλώσεις  αποθεµάτων 9.069.236 8.448.244

Aµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.761.135 1.488.524

Aµοιβές και έξοδα τρίτων 28.354 16.728

Παροχές τρίτων 680.743 537.396

Φόροι τέλη 21.723 28.774

∆ιάφορα έξοδα 927.001 502.654

Αποσβέσεις 477.530 398.621

Σύνολο 12.965.723 11.420.941  

  
Περαιτέρω, οι λογαριασµοί εξόδων έχουν µερισθεί στις λειτουργίες διοίκησης και διάθεσης ως εξής: 
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01/01 -

31/12/17

01/01 -

31/12/16

Aµοιβές και έξοδα προσωπικού 587.040 566.706
Aµοιβές και έξοδα τρίτων 37.595 97.650

Παροχές τρίτων 37.277 33.726

Φόροι τέλη 27.354 27.529

∆ιάφορα έξοδα 311.311 339.710

Αποσβέσεις παγίων 43.732 46.808

Προβλέψεις 0 10.000

Σύνολο 1.044.308 1.122.129  
 
 

01/01 - 

31/12/17

01/01 - 

31/12/16

Aµοιβές και έξοδα προσωπικού 955.143 936.951

Aµοιβές και έξοδα τρίτων 748 0

Παροχές τρίτων 62.735 178.327

Φόροι τέλη 25.259 27.540

∆ιάφορα έξοδα 526.137 738.221

Αποσβέσεις παγίων 77.212 131.159

Σύνολο 1.647.234 2.012.198  
 
 
3.4. Λοιπά έσοδα και κέρδη 
 
Τα λοιπά έσοδα και κέρδη αναλύονται ως ακολούθως: 
 

Λοιπά έσοδα και κέρδη
01/01 - 

31/12/17

01/01 - 

31/12/16

Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 182.724 203.684

Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 5.754 5.581

Έκτακτα κέρδη 0 7.731

Έσοδα από προβλέψεις 0 257.522

Σύνολο 188.478 474.518  

 

3.5. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

Ο Συνεταιρισµός  φορολογείται µε ονοµαστικό συντελεστή 13% (2017: 13%). Η δήλωση φορολογίας 
εισοδήµατος υποβάλλεται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζηµίες που δηλώνονται παραµένουν 
προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν  τις  δηλώσεις  και  τα  βιβλία  και  στοιχεία  του  
φορολογούµενου  και  εκδοθεί  η  τελική  έκθεση  ελέγχου.  Οι φορολογικές ζηµίες στο βαθµό που 
γίνονται αποδεκτές από τις φορολογικές αρχές µπορούν να συµψηφιστούν µε µελλοντικά κέρδη για 
διάστηµα πέντε ετών από το έτος στο οποίο προέκυψαν.  
 
 
Ο φόρος εισοδήµατος που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης για τις 
χρήσεις που έληξαν την 31.12.2017 και 31.12.2016 περιλαµβάνει τον τρέχον φόρο εισοδήµατος.  
 
 

3.6. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 
 

Η µεταβολή των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Συνεταιρισµού της χρήσης  2017 και της 
αντίστοιχης συγκρίσιµης χρήσης 2016 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 
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Γήπεδα-
οικόπεδα

Κτίρια & 
τεχνικά έργα

Μηχ/κός 
εξοπλισµός

Λοιπός 
εξοπλισµός

Λοιπά 

ενσώµατα 
πάγια Σύνολο

Αξία κτήσης την 1 
Ιανουαρίου 2016

253.353 4.466.515 6.837.154 646.971 753.983 12.957.976

Προσθήκες 0 0 728.882 35.618 201.084 965.584
Μειώσεις 0 167.126 0 0 0 167.126

Αξία κτήσης την 31 
∆εκεµβρίου 2016

253.353 4.633.641 7.566.036 682.589 955.067 14.090.686

Προσθήκες 0 146.913 358.593 35.651 0 541.157
Μειώσεις 0 0 0 0 (87.242) (87.242)

Αξία κτήσης την 31 
∆εκεµβρίου 2017

253.353 4.780.554 7.924.629 718.240 867.825 14.544.601

Σωρευµένες αποσβέσεις 

1 Ιανουαρίου 2016

0 2.615.668 4.407.588 604.350 578.732 8.206.339

Αποσβέσεις 0 111.603 409.602 22.259 31.476 574.941

Μεταφορές / ∆ιαγραφές 0 (269) (10.813) (573) 0 (11.655)
Σωρευµένες αποσβέσεις 

31 ∆εκεµβρίου 2016

0 2.727.002 4.806.378 626.036 610.208 8.769.625

Αποσβέσεις 0 114.356 413.182 28.880 37.787 594.205
Μεταφορές / ∆ιαγραφές 0 0 0 0 0 0

Σωρευµένες αποσβέσεις 
31 ∆εκεµβρίου 2017

0 2.841.359 5.219.560 654.916 647.995 9.363.830

Αναπόσβεστη αξία  31 

∆εκεµβρίου 2016

253.353 1.906.639 2.759.658 56.553 344.859 5.321.061

Αναπόσβεστη αξία  31 

∆εκεµβρίου 2017

253.353 1.939.196 2.705.068 63.324 219.830 5.180.771

 
 
 

3.7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
 
Οι συµµετοχές του Συνεταιρισµού παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

31/12/2017 31/12/2016

Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 277.066 277.066 

Μείον : Πρόβλεψη υποτίµησης 

συµµετοχών (143.252) (143.252)

Σύνολο 133.814 133.814  

Στην προηγούµενη χρήση αποκτήθηκε επιπλέον ποσοστό συµµετοχής στην εταιρεία Συνεταιριστική 
Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α. 

 

3.8. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Οι εµπορικές απαιτήσεις του Συνεταιρισµού αναλύονται ως ακολούθως: 
 

31/12/2017 31/12/2016

Πελάτες εσωτερικού 3.903.295 3.745.140 

Γραµµάτια εισπρακτέα 6.704 6.704 

Επιταγές εισπρακτέες 1.408.957 1.147.959 

Επιταγές σε καθυστέρηση 21.832 22.732 

Προκαταβολές σε προµηθευτές παγίων 184.785 0 

Σύνολο απαιτήσεων 5.525.572 4.922.535 

Μείον : Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (195.796) (195.796)

Σύνολο καθαρών εµπορικών απαιτήσεων 5.329.776 4.726.740  
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Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής: 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 01.01.2016 117.245 

Σχηµατισµός πρόσθετης πρόβλεψης 78.550 

Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις 0 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 31.12.2016 195.795 

Σχηµατισµός πρόσθετης πρόβλεψης 0 

Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις 0 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 31.12.2017 195.795  

 

3.9. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα αναλύονται ως εξής: 
 

31/12/2017 31/12/2016

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 35.124 24.869

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 1.807.057 1.468.152

Σύνολο 1.842.181 1.493.022  
 
 

3.10. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
 
Τα αποθεµατικά αναλύονται ως ακολούθως: 
 

31/12/2017 31/12/2016

Τακτικό αποθεµατικό 1.053.383 1.053.383 

Αποθεµατικά καταστατικού 11.029 11.029 

Ειδικά αποθεµατικά 1.961.633 1.662.288 

Αφορολόγητα αποθεµατικά 526.400 526.400 

Λοιπά αποθεµατικά 136.164 136.164 

Σύνολο αποθεµατικών 3.688.609 3.389.264  
 

3.11. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως: 
 

31/12/2017 31/12/2016

Προµηθευτές 2.314.616 2.226.376

Επιταγές Πληρωτέες 34.170 87.241

Προκαταβολές πελατών 30.356 47.256

Σύνολο 2.379.142 2.360.873  
 
 

3.12 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

Οι συναλλαγές του Συνεταιρισµού µε τα συνδεδεµένα µέρη παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

1/1 -

31/12/17

1/1 -

31/12/16

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη 1.161 6.680

Αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου 120.912 68.738

Αµοιβές βασικών διοικητικών στελεχών 46.928 42.934  
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Η φύση των συναλλαγών µε τα συνδεδεµένα µέρη αφορά σε παροχή υπηρεσιών. 

 

3.13 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

Προσωπικό

1/1 -

31/12/17

1/1 -

31/12/16

Αριθµός προσωπικού (Μέσος Όρος) 130 123

Αµοιβές προσωπικού 3.135.478 2.992.181  
 

3.14 ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Ο Συνεταιρισµός δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2014-2017, ενώ εκκρεµεί επίσης ο 
έλεγχος των χρήσεων 2012-2013 για την «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΒΟΛΟΥ», από την 
οποία προέκυψε µε  µετασχηµατισµό ο Συνεταιρισµός. 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.  
  

3.15 ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

∆εν υπάρχουν. 
 
 

Βόλος, 2 Απριλίου 2018 
 

                                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 
                             ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΡΙΝΤΖΟΣ                              ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ 
                              Α.∆.Τ. ΑΗ 276724                           Α.∆.Τ. ΑΕ 327884 
 

 
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 
 

 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ 

Α.Μ. Α∆ΕΙΑΣ Ά ΤΑΞΗΣ 0048591 
 


