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1. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΓΕΛ/ΦΩΝ
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝ. ΠΕ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2021
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/12/2021
Κύριοι,
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της
χρήσης 1/1-31/12/2021 του συνεταιρισμού μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.
1. Εξέλιξη των εργασιών του Συνεταιρισμού
Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) κατά την χρήση 01/01/2021 έως 31/12/2021 ανήλθε στο
ποσό των 4.202.824,47 ευρώ ενώ κατά την προηγούμενη χρήση στο ποσό των 4.360.633,33 ευρώ.
Το μικτό αποτέλεσμα (κέρδος) του συνεταιρισμού ανήλθε στη χρήση 2021 σε ποσό
737.536,06 ευρώ και στη χρήση 2020 σε ποσό 621.921,01 ευρώ. Τα έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας
ανήλθαν σε ποσό 212.525,25 ευρώ έναντι ποσού 306.593,25 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα
έξοδα λειτουργίας διάθεσης ανήλθαν σε ποσό 405.419,26 ευρώ έναντι ποσού 455.771,89 ευρώ της
προηγούμενης χρήσης. Οι χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα κατά τη χρήση αυτή ανήλθαν σε
ποσό 22.872,92 ευρώ έναντι ποσού 39.430,09 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Στη χρήση 2021 τα
λοιπά έξοδα και ζημιές ανήλθαν σε ποσό 2.658,64 ευρώ έναντι ποσού 8.680,04 ευρώ της
προηγούμενης χρήσης. Τέλος, τα λοιπά έσοδα και κέρδη κατά τη χρήση αυτή ανήλθαν σε ποσό
648,34 ευρώ ενώ στην προηγούμενη χρήση ανήλθαν σε ποσό 14.381,39 ευρώ.
Με βάση τα ανωτέρω και όσα απεικονίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά
Λειτουργία, στη χρήση 2021 ο συνεταιρισμός παρουσίασε μετά από πολλά χρόνια κέρδη της τάξεως
των 116.134,32 ευρώ έναντι ζημιών ποσού 186.061,46 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, που είναι
αποτέλεσμα της συνετής διαχείρισης και περιορισμού των λειτουργικών δαπανών του
συνεταιρισμού .
2. Οικονομική θέση του συνεταιρισμού
Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2021 ανέρχονται σε ποσό 2.595.941,68 ευρώ έναντι ποσού
2.477.862,78 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως.
Η αναπόσβεστη αξία των παγίων κατά την 31/12/2021 ανέρχεται σε ποσό 2.934.478,69
ευρώ έναντι ποσού 2.939.105,69 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως.
Τα αποθέματα και οι προκαταβολές για αποθέματα κατά την 31/12/2021 ανέρχονται σε
ποσό 239.398,41 ευρώ έναντι ποσού 127.302,42 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως, οι απαιτήσεις σε
ποσό 1.108.711,65 ευρώ έναντι ποσού 1.362.273,08 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως και τα
διαθέσιμα σε ποσό 82.175,66 ευρώ έναντι ποσού 309.092,19 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως.
Τέλος οι υποχρεώσεις κατά την 31/12/2021 ανέρχονται σε ποσό 1.801.868,34 ευρώ έναντι
ποσού 2.295.214,25 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως.
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Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Σύνολο Ενεργητικού
Πάγιο Ενεργητικό
Σύνολο Παθητικού

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
31/12/2021
1.430.659,50
32,53%
4.397.810,02

31/12/2020
1.807.672,69
4.773.077,03

2.934.478,96
4.397.810,02

2.939.105,69
4.773.077,03

66,73%

37,87%

61,58%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε κυκλοφορούν και μη
κυκλοφορούν ενεργητικό.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ
31/12/2021
2.595.941,68
144,07%
1.801.868,34

Καθαρή θέση
Σύνολο Υποχρεώσεων

31/12/2020
2.477.862,78
2.295.214,25

107,96%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια του Συνεταιρισμού.

Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Παθητικού

Καθαρή θέση
Σύνολο Παθητικού

ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ
31/12/2021
1.801.868,34 40,97%
4.397.810,02

31/12/2020
2.295.214,25
4.773.077,03

31/12/2021
2.595.941,68
4.397.810,02

31/12/2020
2.477.862,78
4.773.077,03

59,03%

48,09%

51,91%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή επάρκεια του Συνεταιριμού.

Καθαρή θέση
Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό

ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
31/12/2021
2.595.941,68
87,49%
2.967.150,52

31/12/2020
2.477.862,78
2.965.404,34

83,56%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων του Συνεταιρισμού από τα Ιδια
Κεφάλαια.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
31/12/2021
31/12/2020
1.430.659,50
1.807.672,69
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
84,26%
1.698.005,02
2.137.487,59
Βραχ. Υποχρεώσεις

84,57%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την δυνατότητα του Συνεταιρισμού να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ & ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Κύκλος εργασιών (καθαρός)

31/12/2021
139.007,17
4.202.824,47

3,31%

31/12/2020
-146.637,50
4.360.633,33

-3,36%
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Ο δείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση του Συνεταιρισμού χωρίς να συμπεριλαμβάνει τα έκτακτα και
ανόργανα αποτελέσματα.

Καθαρά αποτελ. χρησ. προ φόρων
Σύνολο εσόδων

31/12/2021
116.134,32
4.202.824,47

2,76%

31/12/2020
-186.061,46
4.360.633,33

-4,27%

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση του Συνεταιρισμού σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα.

Καθαρά αποτελ. χρησ. προ φόρων
Καθαρή θέση

31/12/2021
116.134,32
2.595.941,68

4,47%

31/12/2020
-186.061,46
2.477.862,78

-7,51%

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων του Συνεταιρισμού.

Μικτά αποτελέσματα
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών

31/12/2021
737.536,06
4.202.824,47

17,55%

31/12/2020
621.921,01
4.360.633,33

14,26%

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των συνολικών πωλήσεων.

3. Εξέλιξη των εργασιών του συνεταιρισμού
Για το 2022 ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματα θα είναι θετικότερα.
Θα προσπαθήσουμε να διευρύνουμε τις πωλήσεις σε νέους πελάτες ώστε να διατηρήσουμε
την καλή θέση που έχουμε μέχρι σήμερα στην αγορά.
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι και οι αντίστοιχες προβλέψεις
αντιμετώπισής τους από το συνεταιρισμό ώστε να περιορισθούν ή/και απαλειφθούν οι όποιες
παρενέργειες από τους κινδύνους αυτούς είναι οι παρακάτω:
α) κίνδυνος μεταβολής τιμών: για την αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού o συνεταιρισμός
προσπαθεί να προσαρμόζει ανάλογα την γενικότερη εμπορική πολιτική της, ώστε με τους
συγκεκριμένους τρόπους ο εν λόγω κίνδυνος να καθίσταται ελεγχόμενος.
β) πιστωτικός κίνδυνος: ο συνεταιρισμός δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα σημαντικούς
πιστωτικούς κινδύνους, δεδομένου ότι έχει υιοθετήσει αυστηρά κριτήρια υψηλής πιστοληπτικής
ικανότητας για το σύνολο των συναλλασσόμενων με αυτόν.
γ) ο κίνδυνος ρευστότητας : Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την
ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών
πιστώσεων. Ο συνεταιρισμός διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από
έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές
πιστώσεις προς χρήση.
δ) επιτοκιακός κίνδυνος: ο συγκεκριμένος κίνδυνος είναι απολύτως ελεγχόμενος καθώς ο
συνεταιρισμός έχει προχωρήσει σε κατάρτιση δανειακών συμβάσεων με επιτοκιακούς όρους που
δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις μεταβολές στις κρατούσες συνθήκες, ενώ ταυτόχρονα με τη
συνετή διαχειριστική του πολιτική σταδιακά αποπληρώνει τις τραπεζικές του υποχρεώσεις.
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ε) συναλλαγματικός κίνδυνος: ο συνεταιρισμός δεν υπόκεινται σε συναλλαγματικό κίνδυνο
καθώς όλες οι συναλλαγές της πραγματοποιούνται σε ευρώ.
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Περιβαλλοντικά ζητήματα

Προτεραιότητα του συνεταιρισμού αποτελεί η πρόληψη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που
απορρέουν από τη δραστηριότητά της, καθώς και η συνεχής σχετική νομοθετική συμμόρφωση. Στο
πλαίσιο αυτό, ο συνεταιρισμός μεριμνά για τη συλλογή και ανακύκλωση των συσκευασιών της.
Κατά την διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους, με το ξέσπασμα του COVID-19
κηρύχθηκε πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τον Μάρτιο του 2020. Τα περιοριστικά
μέτρα που έλαβαν οι κυβερνήσεις ανά το κόσμο για την αντιμετώπιση της πανδημίας επηρέασαν
την οικονομική δραστηριότητα όλων των χωρών του πλανήτη, της εθνικής μας οικονομίας και
φυσικά τη λειτουργία του συνεταιρισμού μας. Ο κύκλος εργασιών του συνεταιρισμού μας μέχρι
σήμερα επηρεάστηκε ελαφρώς επί το δυσμενέστερο από αυτή την πανδημία. Η διοίκηση του
συνεταιρισμού μας παρακολουθώντας από κοντά αυτές τις εξελίξεις, μέσα σε ιδιαίτερα
πρωτόγνωρες συνθήκες, προέβη στις απαραίτητες ενέργειες και έτυχε εφαρμογής των ευεργετικών
μέτρων που θεσπίστηκαν από την Ελληνική Πολιτεία, όπως η αναστολή των συμβάσεων εργασίας
του έμμισθου προσωπικού, η λήψη των δικαιούμενων επιστρεπτέων ή μη προκαταβολών, ρυθμίσεις
καταβολής σε δόσεις των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων κ.λπ. και έλαβε όλα τα
απαραίτητα μέτρα που συνέστησαν οι υγειονομικές αρχές, με αποτέλεσμα να αμβλυνθούν κατά το
μέγιστο δυνατό οι αρνητικές οικονομικές επιδράσεις του COVID-19, για τον συνεταιρισμού μας.
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Εργασιακά ζητήματα

Ο συνεταιρισμός εφαρμόζει πλήρως τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Επίσης,
φροντίζει για τη δημιουργία δίκαιου και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο προσφέρει
δυνατότητες ανάπτυξης για όλους τους εργαζομένους.
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Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Ο συνεταιρισμός μας δεν έχει λογαριασμούς καταθέσεων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε
ξένο νόμισμα.
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Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα
Ο συνεταιρισμός μας, κατά την 31.12.2021, δεν κατείχε χρηματοοικονομικά μέσα.
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Ακίνητα του συνεταιρισμού

Ο συνεταιρισμός έχει στην κυριότητά του στην Πάτρα, οικοπεδική έκταση, κτήρια και
αποθήκες επί της οδού Εγλυκάδος 165 καθώς και κατάστημα επί της οδού Αλαμάνας 12, η
συνολική αξία κτήσεως των οποίων ανέρχεται σε ποσό 2.855.444,26 ευρώ.
9

Υποκαταστήματα του συνεταιρισμού
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Ο συνεταιρισμός δεν έχει υποκαταστήματα.
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Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την
ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Στα σημαντικά γεγονότα συγκαταλέγεται η επίδραση του COVID-19 , οι επιπτώσεις του
οποίου είναι ιδιαίτερα εμφανείς το πρώτο εξάμηνο του 2022 .

Κύριοι ,
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα
αποτελέσματα της χρήσεως 2021.

Εγλυκάδα Πατρών, 19 Μαΐου 2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5

2. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τα μέλη του Συνεταιρισμού
«ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ ΠΕΡ. ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με Επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του συνεταιρισμού «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ ΠΕΡ. ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε», οι οποίες αποτελούνται
από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2021, 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 πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην
παράγραφο της έκθεσής μας

«Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη»

οι συνημμένες οικονομικές

καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του
συνεταιρισμού «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ ΠΕΡ. ΠΑΤΡΩΝ
ΣΥΝ.Π.Ε», κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση
που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 και του Ν.4673/2020
«Περί Αγροτικών Συνεταιρισμών» όπως ισχύουν.
Βάση για Γνώμη με επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1. Στους λογαριασμούς του κυκλοφορούντος
Ενεργητικού περιλαμβάνονται επισφαλείς και σε καθυστέρηση απαιτήσεις, συνολικού ποσού € 334
χιλ., για τις οποίες η διενεργηθείσα πρόβλεψη ποσού € 30 χιλ. υπολείπεται της απαιτούμενης κατά €
304 χιλ. Εξ αυτού του λόγου η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού και της καθαρής θέσης
εμφανίζεται αυξημένη κατά € 304 χιλ. ενώ τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσεως εμφανίζονται
μειωμένα κατά € 7 χιλ. και της προηγούμενης χρήσεως εμφανίζονται βελτιωμένα κατά € 46 χιλ.. 2.
Ο συνεταιρισμός δεν έχει σχηματίσει από προηγούμενες χρήσεις πρόβλεψη ποσού € 68 χιλ. για
αποζημίωση του συνόλου του προσωπικού του λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση,
διότι κατά πάγια τακτική, κάθε χρήση επιβαρύνεται με το ποσό της καταβαλλόμενης στο
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προσωπικό αποζημίωσης, κατ’ εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας. Λόγω μη σχηματισμού
αυτής της πρόβλεψης, η καθαρή θέση του συνεταιρισμού εμφανίζεται αυξημένη κατά το
προαναφερθέν ποσό. 3. Οι φορολογικές υποχρεώσεις του συνεταιρισμού για τις μη παραγραφείσες
διαχειριστικές χρήσεις δεν έχουν ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. 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 πιθανό να
καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για
αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Στο παρόν στάδιο δεν κατέστη εφικτό να εκτιμηθεί αξιόπιστα η
έκβαση ενός μελλοντικού φορολογικού ελέγχου και ως εκ τούτου, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη
διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 4. Σε βάρος
του συνεταιρισμού έχουν ασκηθεί αγωγές από πρώην εργαζομένους, διεκδικώντας διαφορές
αποδοχών συνολικού ποσού ευρώ 232 χιλ. Η τελική έκβαση των αγωγών αυτών είναι αβέβαιη και
ως εκ τούτου, δεν έχει σχηματιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις
σε σχέση με τις ανωτέρω ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Πέραν τούτου, με δικαστική απόφαση, έχει
επιδικαστεί σε βάρος του συνεταιρισμού το ποσό των € 14 χιλ. και για άλλη υπόθεση έχει γίνει
εξωδικαστικός συμβιβασμός ποσού € 20 χιλ., που δεν έχουν απεικονιστεί στις οικονομικές
καταστάσεις της 31/12/2021. Εξ’ αυτού του λόγου, τα αποτελέσματα χρήσεως και η καθαρή θέση
του συνεταιρισμού εμφανίζονται βελτιωμένα κατά € 34 χιλ.. 5. Με σχετική απόφαση του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που εκδόθηκε το έτος 2021, ο συνεταιρισμός,
μετά από σχετικό έλεγχο, υποχρεώθηκε να επιστρέψει στο Ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως
καταβληθέν το ποσό των € 92,4 χιλ. που του είχε καταβληθεί το έτος 2013 για επιδοτούμενο
πρόγραμμα εργασίας, πλέον τόκων υπερημερίας ποσού € 8,6 χιλ., ήτοι σύνολο € 101 χιλ. Επειδή
αυτή η υποχρέωση δεν απεικονίζεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του συνεταιρισμού, τα
αποτελέσματα χρήσεως και η καθαρή θέση εμφανίζονται βελτιωμένα κατά το προαναφερθέν ποσό
των € 101 χιλ..
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά
περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των
Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από τον συνεταιρισμό σύμφωνα με τον Κώδικα
Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας
Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις
δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και
έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας
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νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά
τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με
επιφύλαξη.

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 και του Ν.4673/2020 «Περί Αγροτικών
Συνεταιρισμών» όπως ισχύουν, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την
αξιολόγηση της

ικανότητας

του

συνεταιρισμού

να συνεχίσει

τη δραστηριότητά

του,

γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη
δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και
εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει του συνεταιρισμού ή να διακόψει τη
δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις
ενέργειες.
Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η
εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος
που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία,
θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν
από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε
εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται
με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη
διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
8



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
Διοίκηση.



Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα 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, συμπεριλαμβανομένων
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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 Διαχείρισης
του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2
(μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί και το
περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που
έληξε την 31/12/2021.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για τον συνεταιρισμό «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ ΠΕΡ. ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε» και το περιβάλλον της, δεν
έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της
Συμβουλίου.
Πάτρα, 20 Μαΐου 2022
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πατησίων 81 & Χέϋδεν, 104 34
Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 170
Α.Μ ΕΛΤΕ 40

Γεώργιος Ι. Κουτρουμάνης
Α.Μ. ΣΟΕΛ 13611

10

3.Ισολογισμός της 31/12/2021.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021)
ΑΡ. ΓΕΜΗ 036556316000
Ποσά σε €
Σημείωση
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι
Σύνολο
Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Προκαταβολές για αποθέματα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

2021

2020

1.

3.1
3.2
3.3

2.855.444,26
31.942,79
47.091,91
2.934.478,96
0,07
0,07

2.890.438,93
19.969,62
28.697,14
2.939.105,69
0,07
0,07

32.436,71
234,78
32.671,49
0,00
2.967.150,52

26.063,80
234,78
26.298,58
0,00
2.965.404,34

3.384,19
55.366,29
54.878,17
125.769,76
239.398,41

9.466,46
42.436,84
75.399,12
0,00
127.302,42

1.010.799,00
97.912,65
373,78
82.175,66
1.191.261,09
1.430.659,50
4.397.810,02

1.088.702,56
273.570,52
9.005,00
309.092,19
1.680.370,27
1.807.672,69
4.773.077,03

1.110.465,46
1.110.465,46

1.108.665,46
1.108.665,46

2.124.848,10

2.124.848,10
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Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων

3.4

3.5

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και
υποχρεώσεων

-639.371,88
1.485.476,22
2.595.941,68

-755.650,78
1.369.197,32
2.477.862,78

83.333,32
20.530,00
103.863,32

116.666,66
41.060,00
157.726,66

168.712,33
52.756,96
1.154.487,78
34.839,82
122.840,81
143.703,30
20.664,02
1.698.005,02
1.801.868,34

343.746,30
183.766,68
1.344.120,28
46.319,22
93.786,96
115.931,78
9.816,37
2.137.487,59
2.295.214,25

4.397.810,02

4.773.077,03

4.Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία 1/1/-31/12/2021.
Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία 2021
2021

2020

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

6

4.202.824,47

4.360.633,33

Κόστος πωλήσεων

6

-3.465.288,41

-3.738.712,32

737.536,06

621.921,01

758.366,06

621.921,01

Μικτό αποτέλεσμα

Έξοδα διοίκησης

6

-212.525,25

-306.593,25

Έξοδα διάθεσης

6

-405.419,26

-455.771,89
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Λοιπά έξοδα και ζημιές

6

-2.658,64

-8.680,04

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων
στοιχείων

6

595,92

-11.894,72

Λοιπά έσοδα και κέρδη

6

648,34

14.381,39

139.007,17

-146.637,50

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

6

0,07

6,13

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

6

-22.872,92

-39.430,09

116.134,32

-186.061,46

0,00

0,00

116.134,32

-186.061,46

Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

5.Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης.
Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Καταθέσεις
Αποθεματικά
Αποτελέσματα
Κεφάλαιο
Ιδιοκτητών νόμων και κατ/κού
εις νέο
Υπόλοιπο 01.01.2020
1.107.465,46
0,00
2.124.848,10
-569.283,68
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο (είσπραξη επιχ/σης)
1.200,00
Εσωτερικές μεταφορές
-305,64
Διανομές στους φορείς
Αποτελέσματα περιόδου
-186.061,46
Υπόλοιπο 31.12.2020
1.108.665,46
0,00
2.124.848,10
-755.650,78
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο (συνεταιριστική
1.800,00
0,00
0,00
μερίδα)
Εσωτερικές μεταφορές
144,58
Διανομές μερισμάτων
Αποτελέσματα περιόδου
116.134,32
Υπόλοιπο 31.12.2021
1.110.465,46
0,00
2.124.848,10
-639.371,88

Σύνολο
2.663.029,88
0,00
1.200,00
-305,64
0,00
-186.061,46
2.477.862,78
1.800,00
144,58
0,00
116.134,32
2.595.941,68
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Σημειώσεις)
ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ 31/12/2021
Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ
α) Επωνυμία: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ
β) Νομικός τύπος: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2021 - 31.12.2021
δ) Διεύθυνση της έδρας: ΕΓΛΥΚΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ
ε) Αρ. Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.: 036556316000
στ) Ο συνεταιρισμός λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
ζ) Ο συνεταιρισμός ανήκει στην κατηγορία μικρή οντότητα του άρθρ. 2 Ν. 4308/2014
η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη
συμφωνία με τον νόμο 4308/2014.
θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που
αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα του συνεταιρισμού.
ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ( παρ.5 άρθρου 29 Ν.4308/2014)
Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
ο συνεταιρισμός ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.
1.Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και
ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα
ιδιοχρησιμοποιούμενα κτίρια αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά
την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
2.Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες
απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα επενδυτικά
κτίρια αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη
οικονομική ζωή τους.
3.Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις, και μείον
ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα
λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν
την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους:
α/α
Περιγραφή
Συντελεστής απόσβεσης
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(1)
(2)
(3)

Μηχανολογικός εξοπλισμός 10%
Μεταφορικά μέσα
12%, 16%
Εξοπλισμός - Η/Υ
10%, 20%
4.Πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία δεν υπάρχουν.

5.Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης:
α)τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο κόστος
κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες
απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των αύλων στοιχείων με συμβατικά
καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά
καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη
οικονομική ζωή τους.
β)Τα άυλα στοιχεία με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί
αξιόπιστα, επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%.
γ)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.
6. Επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες καθώς και λοιποί συμμετοχικοί
τίτλοι δεν υπάρχουν.
7.Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις» και
«Χρεωστικοί τίτλοι», επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι
αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.
8.Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών
στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως
κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
9.Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά,
βιολογικά αποθέματα) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του
μέσου σταθμικού όρου. Η ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζημίες
απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση
ιδιαίτερα αυξημένων ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο κονδύλι
«Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με
σκοπό την εύλογη παρουσίαση.
10.Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον
τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.
11.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.
12.Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία να γνωρίζονται αρχικά στο
κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και
ανακτήσιμης αξίας.
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13.Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους κατά την έξοδο από την υπηρεσία δεν
αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, αλλά αναγνωρίζονται κατά τον χρόνο
εξόδου από την υπηρεσία, όπως ορίζει η φορολογική νομοθεσία
14.Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.
15.Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται
μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά. Όταν οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις εμπεριέχουν
ή τεκμαίρεται ότι εμπεριέχουν σημαντικά ποσά που αφορούν τόκους ή/και διαφορές υπέρ ή υπό τα
άρτιο ή/και αρχικά κόστη, οι εν λόγω χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στο
αποσβέσιμο κόστος με τη σταθερή μέθοδο. Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ως χρηματοοικονομικό κόστος (τόκοι έξοδα).
16.Οι κρατικές επιχορηγήσεις που εισπράττονται από 01/01/2015 (ημερομηνία εφαρμογής
των ΕΛΠ) που αφορούν πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην
περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει
βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που
εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές
επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο
και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που
επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως
υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή
τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα
μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα
βαρύνουν τα αποτελέσματα. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που ελήφθησαν μέχρι 31/12/2014 για
επενδυτικά σχέδια βάση του ν. 3299/04 υπό μορφή αφορολογήτου αποθεματικού απεικονίζονται
αυτούσια στην καθαρή θέση.
17.Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται
μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.
18.Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό των
μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται
ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
19.Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων
και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις
διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις.
20.Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον
αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, (β) τα
αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή
μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. Τα
έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον
θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και
όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή
υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους
λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Tα μερίσματα ή το εισόδημα από τη συμμετοχή στην
καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο
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που αποφασίζει τη διανομή τους. Tα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών
συμβατικών όρων.
21.Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του
δουλευμένου.
22.Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο
νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την
ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς:
(α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας
του ισολογισμού,
(β) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο
κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Οι συναλλαγματικές
διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή τους
με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη
σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα
της περιόδου που προκύπτουν.
23.Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται
αναδρομικά με τη διόρθωση:
α)Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής
θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και
της τρέχουσας περιόδου, και
β)Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών
μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.
24.Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία
διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά
περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.
25.Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.
Γ.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤ/ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Ενσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια περιουσιακά στοιχεία( παρ. 8 άρθρο 29 του Ν.
4308/2014).
Στο τέλος του προσαρτήματος παρατίθεται σχετικός πίνακας ενσώματων μεταβολών, άυλων
και βιολογικών παγίων περιόδου.
2. Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων του συνεταιρισμού (παρ. 13 άρθρου 29 Ν. 4308/2014)
Σε ακίνητα ιδιοκτησίας του συνεταιρισμού υπάρχουν Προσημειώσεις υποθήκης ύψους
1.040.000,00 ευρώ για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων από την ALPHA BANK.
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3. Ανάλυση απαιτήσεων, Ταμειακών Διαθεσίμων και Υποχρεώσεων.
3.1 Εμπορικές απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εμπορικές απαιτήσεις
Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες
Επιταγές σε καθυστέρηση
Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο

31/12/2021
657.570,72
291.784,19
51.757,72
39.620,15
-29.933,78
1.010.799,00

31/12/2020
714.683,15
343.845,49
51.757,72
8.349,98
-29.933,78
1.088.702,56

3.2 Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές απαιτήσεις

31/12/2021

31/12/2020

Ελληνικό Δημόσιο-Προκαταβεβλημένοι και
Παρακρατημένοι φόροι
Διευκολύνσεις προσωπικού

12.269,79
1.350,68

55.539,89
1.350,68

Προκαταβολές προσωπικού & προμηθευτών Απαιτήσεις ΕΛ.Ο.Γ
Σύνολο

84.292,18
97.912,65

216.679,95
273.570,52

3.3 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

31/12/2021
962,90
81.212,76
82.175,66

31/12/2020
2.201,11
306.891,08
309.092,19

3.4 Εμπορικές υποχρεώσεις
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Εμπορικές υποχρεώσεις

31/12/2021

31/12/2020
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Υποχρεώσεις προς προμηθευτές

833.907,14

838.699,80

Επιταγές πληρωτέες

320.580,64

505.420,48

1.154.487,78

1.344.120,28

Λοιπές υποχρεώσεις
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Πιστωτές Διάφοροι

31/12/2021
132.003,30
11.700,00

31/12/2020
104.189,40
11.742,38

Σύνολο

143.703,30

115.931,78

Σύνολο
3.5 Λοιπές υποχρεώσεις

4. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες
υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29 Ν.4308/2014)
1. Έχουν εκδοθεί εγγυητικές επιστολές ποσού 32.436,71 Ευρώ από την Εθνική Τράπεζα.
2. Οι φορολογικές δηλώσεις του συνεταιρισμού για τις μη παραγραφείσες διαχειριστικές
χρήσεις δεν έχουν εξετασθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Ως εκ τούτου οι φορολογικές
υποχρεώσεις των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικές. Στο παρόν στάδιο, δεν κατέστη
εφικτό να εκτιμηθεί αξιόπιστα η έκβαση ενός μελλοντικού φορολογικού ελέγχου και για το λόγο
τούτο, δεν έχει σχηματιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις για ενδεχόμενες
φορολογικές επιβαρύνσεις των ανέλεγκτων φορολογικά διαχειριστικών χρήσεων.
3. Κατά του συνεταιρισμού έχουν ασκηθεί αγωγές από πρώην εργαζομένους διεκδικώντας
διαφορές αποδοχών συνολικού ποσού ευρώ 246 χιλ. Πιθανολογείται ότι η τελική έκβαση των
αγωγών αυτών θα είναι θετική για το συνεταιρισμό και ως εκ τούτου, δεν έχει σχηματιστεί
οποιαδήποτε πρόβλεψη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τις αγωγές αυτές.
5. Μέσος όρος προσωπικού (παρ. 23α άρθρου 29 Ν. 4308/2014)
Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανέρχεται σε 27 άτομα:
Διοικητικό προσωπικό
Εργατοτεχνικό προσωπικό
Σύνολο

31/12/2021
1
26
27

31/12/2020
1
26
27

Ο συνεταιρισμός σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά:
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31/12/2021

31/12/2020

Μισθοί και ημερομίσθια

636.381,23

529.922,21

Κοινωνικές επιβαρύνσεις

140.408,26

129.954,47

36.905,59

5.962,60

813.695,08

665.839,28

Αποζημιώσεις απολύσεις εξόδου
Σύνολο

6. Ανάλυση Εσόδων και εξόδων.
Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες:
Έσοδα
Πωλήσεις εμπορευμάτων
Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών
Πωλήσεις Πρώτων και βοηθητικών υλών - υλικών
συσκευασίας
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Κύκλος Εργασιών
Λοιπά συνήθη έσοδα
Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Σύνολο Εσόδων

31/12/2021
490.900,55
3.589.696,08
122.061,15
166,69
4.202.824,47
20.830,00
595,92
0,07
648,34
4.224.898,80

31/12/2020
615.942,82
3.742.077,12
0,00
2.613,39
4.360.633,33
0,00
0,00
6,13
14.381,39
4.375.020,85

Τα ως άνω έσοδα απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργεία ως εξής:
Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Λοιπά συνήθη έσοδα
Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Σύνολο Εσόδων

2021
4.202.824,47
20.830,00
595,92
648,34
0,07
4.224.898,80

2020
4.360.633,33
0,00
0,00
14.381,39
6,13
4.375.020,85
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Έξοδα
Κόστος αποθεμάτων
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι Τέλη
Διάφορα έξοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Σύνολο

31/12/2021
2.482.378,61
813.695,08
198.708,36
228.709,27
18.757,08
290.808,64
22.872,92
50.175,88
2.658,64
4.108.764,48

31/12/2020
2.743.890,86
665.839,28
41.014,77
194.652,09
16.582,69
786.672,74
39.430,09
52.425,03
20.574,76
4.561.082,31

Τα ως άνω έξοδα απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργεία ως εξής:
Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης
Κόστος πωλήσεων
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
Λοιπά έξοδα και ζημίες
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Σύνολο Εσόδων

2021
3.465.288,41
212.525,25
405.419,26
0,00
2.658,64
22.872,92
4.108.764,48

2020
3.738.712,32
306.593,25
455.771,89
11.894,72
8.680,04
39.430,09
4.561.082,31

7. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
Εγλυκάδα Πατρών, 19 Μαΐου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Μ 543852

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 701425
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 2020-2021

Κόστος κτήσης 31/12/2020
Προσθήκες 2021 (31.12.2021)
Μειώσεις 2021 (31.12.2021)

Κόστος κτήσης 31.12.2021
Αποσβέσεις
Σωρευμένες αποσβέσεις 01.01.2020

0,00
1.060.402,82

0,00
0,00

0,00
0,00

2.748.016,38

1.060.402,82

0,00

881.985,01

Αποσβέσεις 2020
Μειώσεις αποσβεσμένων 2020

0,00
0,00

35.995,26
0,00

Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2020

0,00

917.980,27

Αποσβέσεις 2021
Μειώσεις αποσβεσμένων 2021

0,00

34.994,67
0,00

0,00
2.748.016,38
2.748.016,38

952.974,94
142.422,55
107.427,88

Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2021
Λογιστική αξία 31.12.2020
Λογιστική αξία 31.12.2021

881.985,01
35.995,26
0,00
917.980,27
34.994,67
0,00
952.974,94
2.890.438,93
2.855.444,26

10%,20%
450.494,45

10%,16%
302.140,76

15.120,97
0,00

2.465,81
0,00

0,00
0,00

2.532.308,49

452.960,26

302.140,76

15.910,00
114.657,36

3.832,78
0,00

25.806,45
0,00

2.433.561,13

456.793,04

327.947,21

2.506.204,21

433.601,24

282.507,53

6.134,66
0,00

3.729,91
0,00

6.565,20
0,00

2.512.338,87

437.331,15

289.072,73

3.936,75
114.657,28

4.163,13
0,00

7.081,33
0,00

2.401.618,34
19.969,62
31.942,79

441.494,28
15.629,11
15.298,76

296.154,06
13.068,03
31.793,15

752.635,21
2.465,81
0,00
755.101,02
29.639,23
0,00
784.740,25
716.108,77
10.295,11
0,00
726.403,88
11.244,46
0,00
737.648,34
28.697,14
47.091,91

10% & 20%
299.687,09
0,00
0,00

299.687,09
0,00
0,00

299.687,09
299.687,02
0,00
0,00

299.687,02
0,00
0,00

299.687,02
0,07
0,07

Σύνολο παγίων (14)

0,00
2.748.016,38

10%
2.517.187,52

Λοιπά άυλα (12)

0,00

3.808.419,20
0,00
0,00
3.808.419,20
0,00
0,00
3.808.419,20

Σύνολο (10)

0,00

Σύνολο (3)

4%
1.060.402,82

Μεταφορικά μέσα
(9)

Προσθήκες 2020 (31.12.2020)
Μειώσεις 2020 (31.12.2020)

0%
2.748.016,38

Λοιπός εξοπλισμός
(8)

Κόστος κτήσης 1/1/2020

Λοιπός εξοπλισμός

Μηχαμολογικός
Εξοπλισμός (7)

Συντελεστής απόσβεσης

Κτήρια (2)

Αξία κτήσης
Αξία κτήσης

Γη (1)

Ιδιοχρησ/μενα ακίνητα

7.377.929,02
17.586,78
0,00
7.395.515,80
45.549,23
114.657,36
7.326.407,67
4.403.985,01
52.425,03
0,00
4.456.410,04
50.175,88
114.657,28
4.391.928,64
2.939.105,76
2.934.479,03

1

