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Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 – 31/12/2014 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν 

από το Διοικητικό Συμβούλιο «ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» εφ’ εξής «Η Ένωση» την 15/06/2015 και 

έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή σους στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση της εταιρείας, www.easmn.gr. Επισημαίνεται ότι τα 

δημοσιοποιημένα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά 

οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.  

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
  
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
Α.Δ.Τ.Φ.201101   
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6 Β. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ |  

 

Β. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Εταίρους του «Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσολογγίου – Ναυπακτίας» 

Έκθεση επί των Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες  οικονομικές καταστάσεις του Συνεταιρισμού «Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσολογγίου-Ναυπακτίας», που 

αποτελούνται από την  κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2014, τις  καταστάσεις συνολικών εσόδων, μεταβολών 

ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σημαντικών 

λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις 

εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών 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 οικονομικών 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 

οικονομικές 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 οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες 

διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 

οικονομικών 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 οικονομικών 

καταστάσεων του Αγροτικού Συνεταιρισμού, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και 

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 εταιρικών 

οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική 

θέση του «Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσολογγίου – Ναυπακτίας» κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014, τη χρηματοοικονομική της 

επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Θέμα έμφασης 

Εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι μεταφέρθηκαν κατευθείαν στην Καθαρή Θέση φόροι που αφορούν προηγούμενη χρήση 

ποσού € 125.287,88 αντί να εμφανιστούν στα αποτελέσματα χρήσης με την αιτιολόγηση της Διοίκησης ότι το έξοδο αυτό δεν αφορά 

τη χρήση. Αν εμφανίζονταν οι φόροι στα αποτελέσματα, αυτά θα εμφανίζονταν ισόποσα μειωμένα.   

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 

Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες 

οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 
Παλαιό Φάληρο, 16 Ιουνίου 2015 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Νίκος Γαρμπής 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25011 
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Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ  Εταίρων του «ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» 
 

Επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης  01.01 - 31.12.2014 

 

Κύριες και Κύριοι Εταίροι, 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 και άρθρο 136 του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτό ισχύει, σήμερα σας υποβάλλουμε στη Γενική 

Συνέλευσή σας την παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2014 (01.01-

31.12.2014), καθώς και τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως αυτής όπως συντάχθηκαν βάση των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, 

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Σημειώσεις), καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται πληροφορίες του «ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ», 

χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα, τη 

συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν στη χρήση 2014 σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, σημαντικά γεγονότα, τα 

οποία έλαβαν χώρα και  την  επίδραση  αυτών  στις  οικονομικές  καταστάσεις  της  ιδίας  χρήσης,  γίνεται  περιγραφή  των  

κυριότερων  κινδύνων  και  αβεβαιοτήτων  που  η  Εταιρεία  ενδέχεται  να αντιμετωπίσει  κατά  την  επόμενη  οικονομική  χρήση.  

1. Απολογισμός για την κλειόμενη χρήση από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2014 

1.1. Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες:  

 Η χρήση του 2014 κινήθηκε αρνητικά και έκλεισε σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά πρότυπα με έλλειμμα 314 χιλιάδες 

ευρώ.  

 Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς προμηθευτές και προς τρίτους ανέρχονται σε περίπου 10,4 εκ. €. 

 Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αφορούν βραχυπρόθεσμο δάνειο που μετατράπηκε σε μακροπρόθεσμο προκειμένου 

να εξυπηρετηθεί ο ταμειακός προγραμματισμός της «Ένωσης». Το υπόλοιπο του δάνειου για τη χρήση 2014 ανέρχεται σε 

€ 2,4 εκ. περίπου (αφορά μόνο το μακροπρόθεσμο μέρος του).   

 Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια ανέρχονταν την 31-12-2014 σε 5,2 εκ. € περίπου. 

1.2. Κύκλος εργασιών:  

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 13,3 εκ. € (ελάχιστος αυξημένος σε σχέση με την προηγούμενη χρήση) και αφορά την εμπορία 

αγροτικών εφοδίων όπως λιπάσματα, σπόροι, φάρμακα και εξοπλισμός,  την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, όπως βαμβάκι, 

καλαμπόκι και ελιές, την παροχή σχετικών υπηρεσιών όπως διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων, ασφάλειες στον αγροτικό τομέα 

κ.λ.π..                                     

1.3. Αποτέλεσμα προ φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA):  

Στην παρούσα χρήση τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 614 χιλ. έναντι 612 χιλ. € της προηγούμενης περιόδου.  

1.4. Καθαρά Αποτελέσματα προ φόρων:  

Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιά € 314 χιλ. έναντι € 359 χιλ της προηγούμενης χρήσης. 
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1.5. Αναπόσβεστα Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού της Εταιρείας:  

Τα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία του ενεργητικού της «Ένωσης» ανέρχονταν σε ποσό 12 εκ. € περίπου και αντιστοιχούσαν στο 56% 

του συνολικού ενεργητικού της «Ένωσης».  

1.6. Αποθέματα:  

Τα αποθέματα της «Ένωσης» ανέρχονταν κατά την 31.12.2014 σε € 2,9 εκ. (ελάχιστα μειωμένα σε σχέση με την προηγούμενη 

χρήση). 

1.7. Απαιτήσεις και διαθέσιμα:  

Το σύνολο των απαιτήσεων και των διαθεσίμων του Ενεργητικού της «Ένωσης» ανερχόταν σε 6,2  εκ. € που αντιστοιχούσε σε 

ποσοστό 68 % επί του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (έναντι 65%ε της προηγούμενης χρήσης).  

1.8. Δανειακές υποχρεώσεις:  

Κατά τη 31.12.2014 οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της «Ένωσης» ανέρχονταν σε € 7,6 εκ. που 

αποτελεί το 59% του συνόλου των υποχρεώσεων της.  Οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις αφορούν κυρίως σε γενικό 

δανεισμό που έχει συναφθεί με σκοπό την κάλυψη λειτουργικών κυρίως αναγκών. 

1.9. Χρηματοοικονομική Μόχλευση (ίδια προς ξένα κεφάλαια):  

Το ποσοστό ιδίων προς ξένων κεφαλαίων για την Ένωση ανήλθε σε 63 % στην κλειόμενη χρήση σε σχέση με ποσοστό 70 % της 

προηγούμενης χρήσης.   

1.10. Χρηματοοικονομικά έξοδα:  

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα της «Ένωσης» μειώθηκαν στη χρήση, από 584 χιλ. € το 2014 σε 656 χιλ. € το 2013. 

1.11. Διαχρονική εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών:  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η διαχρονική εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών της «Ένωσης» για την κλειόμενη 

χρήση και στις προηγούμενες περιόδους. 

 

ποσά σε € 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 8.082.076 8.541.802,62 8.919.598,65 8.991.182,00 9.072.722,00 
Μακροπρόθεσμες έντοκες 
υποχρεώσεις 2.425.039 2.751.533,28 548.373,36 785.909,00 1.007.214,00 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 11.758.895 12.150.289,77 11.792.406,55 12.228.406,00 11.956.823,00 

Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης 268.312,38 270.349,47 440.738,92 486.203,00 496.040,00 

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων -313.944,24 -358.901,62 -218.141,01 -36.237,00 281.579,00 

Κέρδη / (Ζημιές) μετά φόρων -313.944,24 -358.901,62 -95.615,46 -81.540,00 21.597,00 

 

 

 

 

 

 



Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσολογγίου-Ναυπακτίας   

 

| Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 9 

 

1.12. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν κατά την κλειόμενη χρήση 

Δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα στη χρήση 2014. 

1.13. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα 

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα. 

2. Προοπτικές – Εξέλιξη δραστηριοτήτων & κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για τη 

χρήση 2014 

2.1. Κίνδυνος αγοράς 

Οι συναλλαγές της γίνονται κυρίως σε ευρώ. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος δεν επηρεάζει την «Ένωση».  

2.2. Κίνδυνος επιτοκίων 

Λόγω του δανεισμού της «Ένωσης» υφίσταται κίνδυνος λόγω μεταβολής των επιτοκίων. Η Ένωση λόγω των τρεχουσών συνθηκών 

που επικρατούν στο χώρο της γεωργίας αναγκάζεται να διατηρεί υψηλές χρηματοδοτήσεις με αποτέλεσμα να εκτίθεται στον 

κίνδυνο των μεταβολών των επιτοκίων της αγοράς.  

2.3. Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Ένωση εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των πιστωτικών απωλειών. Ασφαλώς έχει 

σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου, αλλά ελεγχόμενες. 

2.4. Κίνδυνος ρευστότητας 

Η Διοίκηση της «Ένωσης» εκτιμά ότι ένα σημαντικό μέρος των στοιχείων του ενεργητικού μπορεί να ρευστοποιηθεί σε σχετικά 

σύντομο χρονικό διάστημα.  



 Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσολογγίου- Ναυπακτίας 

 

10 Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |  

 

2.5. Εξάρτηση από προμηθευτές  

Η εταιρεία συνεργάζεται με πολυπληθή αριθμό προμηθευτών.  

3. Διάθεση αποτελεσμάτων 

Η Ένωση στη χρήση 1/1/2014-31/12/2014 παρουσιάζει ζημιές σύμφωνα με τις δημοσιευόμενες οικονομικές της καταστάσεις. Το 

αποτέλεσμα μετά φόρων της χρήσης  μεταφέρθηκε σε πίστωση των Ιδίων κεφαλαίων. Σημειώνεται πως η Ένωση στα βιβλία που 

τηρούνται βάσει των φορολογικών διατάξεων εμφανίζει ζημίες μετά φόρων ποσού 692 χιλ. € περίπου, που μεταφέρθηκαν σε 

χρέωση της καθαρή θέσης.  

4. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι παρακάτω συναλλαγές και υπόλοιπα αποτελούν τις συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών (κατά την έννοια του ΔΛΠ 24) με την 

Ένωση. 

 
2014 2013 2010 2009 

Αμοιβές συνεδριάσεων μελών Δ.Σ.            11.339,46 14.712,88 14.347,32 11.339,59 

Αμοιβές συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης 9.098,99 9.352,79 13.464,46 17.733,71 

 
20.438,45 24.065,67 27.811,78 29.073,30 

 

5. Λοιπές πληροφορίες 

5.1. Κατεχόμενα χρεόγραφα 

Η «Ένωση» κατέχει μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς και μη εισηγμένων γεωργικών, κυρίως, συνεταιρισμών. 

5.2. Διαθέσιμο συνάλλαγμα 

Η «Ένωση» κατείχε την 31.12.2014 καταθετικούς λογαριασμούς σε Δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών. 

5.3. Ακίνητα 

Η Ένωση κατέχει ακίνητα, σε πλήθος περιοχών, τα οποία γενικά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στις εξής βασικές κατηγορίες, 

 α. οικόπεδα και  

 β. κτίρια  

Αναλυτικότερα έχει στην κατοχή της οικόπεδα, αγροτεμάχια και γήπεδα συνολικής έκτασης 287.168,40 στρ. και αποθήκες, 

εργοστάσια και γραφεία συνολικής έκτασης 31.721 τμ.  

5.4. Ύπαρξη υποκαταστημάτων 

Η Ένωση μέχρι και την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας έκθεσης διέθετε 26 υποκαταστήματα (ενδεικτικά αναφέρονται οι 

περιοχές Ματαράγκας, Ευηνοχώρι, Ναύπακτος, Κατοχή, Νεοχώρι, κτλ) και 7 αποθηκευτικούς χώρους για την εξυπηρέτηση των 

μελών της «Ένωσης» (ενδεικτικά αναφέρονται οι περιοχές Ορεινή Ναυπακτία, Παλαιομάνινα, κτλ). 

5.5. Κοινωνικός απολογισμός 

 Προσωπικό 

Στην Ένωση απασχολήθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας στη χρήση που πέρασε 90 άτομα (μόνιμοι ή εποχικοί).  
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Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

1. Γενικές πληροφορίες για την «Ένωση» και τις οικονομικές καταστάσεις 

1.1. Επωνυμία 

Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις, αφορούν τον Συνεταιρισμό με την επωνυμία «Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσολογγίου – 

Ναυπακτίας η Ένωση» εφ’ εξής η « Ένωση». 

1.2. Έδρα 

Ο «Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσολογγίου-Ναυπακτίας η Ένωση» έχει τη νομική μορφή του «Αγροτικού Συνεταιρισμού» (Α.Σ)  και 

ιδρύθηκε με βάση το Ν.4015/2011 - «Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την 

επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου − Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους. 

Ο «Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσολογγίου – Ναυπακτίας» είναι η νομική συνέχεια της ««Ένωσης» Αγροτικών Συνεταιρισμών 

Μεσολογγίου – Ναυπακτίας», η οποία ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1938. 

Η έδρα του βρίσκεται στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, οδός Ναυπάκτου 35 ΤΚ 30200, ενώ ο δικτυακός του τόπος από τον οποίο 

μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να αντλήσει πληροφορίες βρίσκεται στην διεύθυνση  www.easmn.gr και το ηλεκτρονικό του 

ταχυδρομείο είναι  info@easmn.gr. 

1.3. Ποιόν αφορούν οι Οικονομικές Καταστάσεις 

Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις, είναι οι Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της «Ένωσης», η οποία δεν συντάσσει ενοποιημένες 

καταστάσεις. 

1.4. Περίοδος και νόμισμα 

Οι οικονομικές καταστάσεις αφορούν την περίοδο από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014. Τα ποσά που εμφανίζονται σε αυτές σε Ευρώ (€), 

εκτός αν διαφορετικά αναφέρεται. 

1.5. Αντικείμενο και δραστηριότητες 

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 συνιδιοκτήτης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης. 

 

Αναλυτικότερα οι δραστηριότητες που αναπτύσσει είναι:  

 Η επεξεργασία μεταποίηση και εμπορία αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, μέσω της ομάδας παραγωγών 

 Η πρακτόρευση στην περιφέρεια του των ασφαλιστικών εταιριών, των οποίων η πλειονότητα των μετόχων ανήκει σε Σ.Ο  

 Παροχή σχετικών υπηρεσιών όπως διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων, ασφάλειες στον αγροτικό τομέα κ.λ.π. 

 Η παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 

 Κάθε δραστηριότητα για τη βελτίωση της κοινωνικά και πολιτιστικής κατάστασης των μελών του και του βιοτικού 

επιπέδου. 

 Η παροχή συνεταιριστικής εκπαίδευσης. 

1.6. Συνέχιση της δραστηριότητας 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας. Κατά την εκτίμηση της 

διοίκησης της «Ένωσης», δεν υπάρχει ένδειξη που να αμφισβητεί την ορθότητα εφαρμογής αυτής της αρχής 
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1.7. Ακριβοδίκαιη εικόνα 

Σημειώνεται ότι η διοίκηση, έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι οικονομικές καταστάσεις, παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την 

οικονομική θέση, τη χρηματοοικονομική επίδοση και τις ταμιακές ροές της «Ένωσης». 

1.8. Δομή σημειώσεων 

Οι σημειώσεις είναι οργανωμένες συστηματικά, με τρόπο που ο αναγνώστης να μπορεί με ευχέρεια να αντλήσει τις πληροφορίες 

που επιθυμεί. Δομούνται σε κεφάλαια των οποίων η σειρά και το περιεχόμενο έχουν ως εξής:  

 Γενικές Πληροφορίες: Γίνεται εισαγωγή και παρέχονται ορισμένες γενικές πληροφορίες που πηγάζουν από το ΔΛΠ 1.  

 Οικονομικές Καταστάσεις: Εμφανίζονται οι οικονομικές καταστάσεις.  

 Λογιστικές Αρχές: Αναφέρονται κατά πρότυπο οι λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται  

 Κίνδυνοι: Δίνονται ορισμένες βασικές πληροφορίες για τους κινδύνους κατά κατηγορία 

 Ανάλυση υπολοίπων οικονομικών καταστάσεων: Αναλύονται τα υπόλοιπα Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων  

 Γνωστοποιήσεις κατά πρότυπο: Παρέχονται όλες οι γνωστοποιήσεις που επιβάλλονται  

 Άλλες γνωστοποιήσεις: Παρέχονται γνωστοποιήσεις που επιβάλλονται από άλλες αρχές, εκτός εκείνων που επιβάλλονται 

από πρότυπα  

1.9. Εταιρεία με μη περιορισμένη χρονική διάρκεια 

Η διάρκεια της «Ένωσης» σύμφωνα με το καταστατικό της είναι αόριστης διάρκειας.  
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Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημειώσεις 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

     Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
    Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Z.1.1 11.758.895 12.150.290 11.792.407 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Z.1.2 19.809 19.809 19.809 

  
11.778.704 12.170.098 11.812.215 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
    Αποθέματα Z.1.3 2.969.755 2.987.158 2.850.603 

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις Z.1.4 2.030.109 1.145.759 1.502.613 

Λοιπές Απαιτήσεις Z.1.5 3.134.121 2.769.612 1.801.721 

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού Z.1.6 665.554 1.055.765 907.111 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Z.1.7 385.953 537.854 1.138.139 

  
9.185.492 8.496.147 8.200.187 

     ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 

20.964.196 20.666.245 20.012.402 

     
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Σημειώσεις 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους 
    Συνεταιριστικό κεφάλαιο Z.3.1 76.000 207.000 198.000 

Αποθεματικά εύλογης αξίας Z.3.2 777.104 777.104 777.104 

Λοιπά αποθεματικά Z.3.3 2.904.415 2.793.909 2.821.804 

Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον Z.3.4 4.324.557 4.763.789 5.122.691 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
 

8.082.076 8.541.803 8.919.599 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
    Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
    Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Z.2.1 99.381 99.381 99.381 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Z.2.2 2.425.039 2.751.533 548.373 

Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Z.2.3 -16.946 -19.602 819.389 

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων 
 

2.507.474 2.831.312 1.467.143 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
    Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις Z.2.4 3.525.347 3.065.202 1.873.616 

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Z.2.5 5.213.826 4.902.427 6.578.943 

Λοιπές υποχρεώσεις Z.2.6 141.289 228.982 129.393 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Z.2.7 1.211.413 813.749 729.612 

Υποχρεώσεις επιδοτήσεων Z.2.8 282.771 282.771 314.097 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 
 

10.374.646 9.293.131 9.625.660 

Σύνολο υποχρεώσεων 
 

12.882.120 12.124.442 11.092.803 

     ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

20.964.196 20.666.245 20.012.402 
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2. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 

i. Αποτελέσματα χρήσης (χρήση 2013 επιβαρυμένα με την Υπόθεση Κυριακόπουλου) 

 

Συνολικά έσοδα Σημειώσεις 01.01 - 31.12.2014 01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2012 

Πωλήσεις Z.4.1 13.323.117 13.309.472 15.982.609 

Κόστος Πωληθέντων Z.4.5 10.898.647 11.171.807 12.878.402 

Μικτό Κέρδος   2.424.470 2.137.665 3.104.208 

Λοιπά Έσοδα Z.4.2 401.750 1.881.176 433.191 

Έξοδα διάθεσης Z.4.5 1.552.540 1.689.654 1.869.762 

Έξοδα διοίκησης Z.4.5 808.019 879.380 1.156.387 

Λοιπά Έξοδα Z.4.3 197.350 1.179.458 70.511 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης   268.312 270.349 440.739 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα Z.4.4 1.772 26.495 13.652 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα Z.4.5 584.029 655.746 672.532 

Κέρδη προ φόρων   -313.944 -358.902 -218.141 

Φόροι 
 

0 0 -122.526 

Καθαρά κέρδη/ (ζημίες) χρήσης 
 

-313.944 -358.902 -95.615 

     

EBITDA 
 

613.973 612.014 
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ii. Αποτελέσματα χρήσης (χρήση 2013 μη επιβαρυμένα με την Υπόθεση Κυριακόπουλου) 

 

Συνολικά έσοδα Σημειώσεις 01.01 - 31.12.2014 01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2012 

Πωλήσεις Z.4.1 13.323.117 13.309.472 15.982.609 

Κόστος Πωληθέντων Z.4.5 10.898.647 11.171.807 12.878.402 

Μικτό Κέρδος   2.424.470 2.137.665 3.104.208 

Λοιπά Έσοδα Z.4.2 401.750 890.183 433.191 

Έξοδα διάθεσης Z.4.5 1.552.540 1.689.654 1.869.762 

Έξοδα διοίκησης Z.4.5 808.019 879.380 1.156.387 

Λοιπά Έξοδα Z.4.3 197.350 106.484 70.511 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης   268.312 352.330 440.739 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα Z.4.4 1.772 26.495 13.652 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα Z.4.5 584.029 655.746 672.532 

Κέρδη προ φόρων   -313.944 -276.921 -218.141 

Φόροι 
 

0 0 -122.526 

Καθαρά κέρδη/ (ζημίες) χρήσης 
 

-313.944 -276.921 -95.615 

     

EBITDA 
 

613.973 612.014 
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3. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 

Κ α τ ά σ τ α σ η   Τ α μ ι α κ ώ ν   Ρ ο ώ ν  

 Άμεση Μέθοδος 
   

    

Α ν ά λ υ σ η 1/1 - 31/12/2014 
1/1 - 

31/12/2013 
1/1 - 

31/12/2012 

    
Λειτουργικές δραστηριότητες 

   
Εισπράξεις από απαιτήσεις  12.976.724 13.591.967 14.289.992 

Πληρωμές για αγορές, δαπάνες επιχ/σης  -12.577.008 -14.026.949 -14.480.982 

Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων   0 0 

Τόκοι πληρωθέντες  -489.701 -593.577 -672.532 

Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -89.984 -1.028.559 -863.522 

    
Επενδυτικές δραστηριότητες  

   
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άϋλων παγίων 45.734 -727.442 -86.298 

Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άϋλων παγίων   0 0 

Πληρωμές για την αγορά θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κ.λπ.   0 0 

Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κ.λπ.   0 0 

Πληρωμές για την αγορά επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιογράφων)   0 0 

Εισπράξεις από πώληση επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιογράφων)   0 0 

Τόκοι εισπραχθέντες  1.772 26.495 13.652 

Μερίσματα εισπραχθέντα    0 0 

Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 47.506 -700.947 -72.646 

    
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες  

   
Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και υπέρ το άρτιο   9.000 198.000 

Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου   0 0 

Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 1.910.180 3.935.614 734.359 

Εξοφλήσεις δανείων -2.019.602 -2.815.392 -285.132 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις   0 0 

Μερίσματα πληρωθέντα   0 0 

Είσπραξη από επιχορηγήσεις παγίων   0 0 

Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -109.422 1.129.222 647.227 

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα 
περιόδου  
(α)+(β)+(γ) 

-151.901 -600.285 -288.941 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 537.854 1.138.139 1.427.078 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 385.953 537.854 1.138.139 
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4. Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων 

 

  Κεφάλαιο Αποθεματικά εύλογης αξίας Λοιπά Αποθεματικά  Αποτελέσματα σε νέο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2011 679.793 777.104 2.315.980 5.299.845 9.072.722 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα 1/1-
31/12/2011       -81.540 -81.540 

Διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2010         0 

Αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίου          0 

Συνολικό Αναγνωριζόμενο Έσοδο  0 0 0 -81.540 -81.540 

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 679.793 777.104 2.315.980 5.218.305 8.991.182 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα 1/1-
31/12/2011       -95.615 -95.615 

Διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2011         0 

Αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίου      505.825   505.825 

Αύξηση/ (Μείωση) Εταιρικού Κεφαλαίου  -481.793       -481.793 

Συνολικό Αναγνωριζόμενο Έσοδο  -481.793 0 505.825 -95.615 -71.583 

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 198.000 777.104 2.821.805 5.122.690 8.919.599 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα 1/1-
31/12/2013       -358.902 -358.902 

Διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2012         0 

Αποθεματικό Κεφαλαίου Συνεταιρισμού     -27.894   -27.894 

Αύξηση/ (Μείωση) Εταιρικού Κεφαλαίου  9.000       9.000 

Συνολικό Αναγνωριζόμενο Έσοδο  9.000 0 -27.894 -358.902 -377.796 

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 207.000 777.104 2.793.911 4.763.788 8.541.803 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα 1/1-
31/12/2014       -313.944 -313.944 

Λοιποί φόροι προηγούμενης χρήσης       -125.288 -125.288 

Αποθεματικό Κεφαλαίου Συνεταιρισμού     110.506   110.506 

Αύξηση/ (Μείωση) Εταιρικού Κεφαλαίου  -131.000       -131.000 

Συνολικό Αναγνωριζόμενο Έσοδο  -131.000 0 110.506 -439.232 -459.727 

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 76.000 777.104 2.904.416 4.324.556 8.082.076 
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ΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ με βάση την 

αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή γηπέδων και κτιρίων, χρηματοοικονομικών 

στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση και χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων των 

παράγωγων χρηματοοικονομικών στοιχείων) σε εύλογες αξίες μέσω του αποτελέσματος. 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) απαιτεί τη χρήση 

λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της «Ένωσης». Οι 

περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό κρίσης και πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι 

εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνονται στην ακόλουθη ενότητα . 

Το 2003 και 2004, εκδόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) μια σειρά από καινούρια Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και αναθεωρημένα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα οποία σε συνδυασμό με τα μη 

αναθεωρημένα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) τα οποία εκδόθηκαν από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, 

προγενέστερης του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων IASB, η οποία αναφέρεται ως "the IFRS Stable Platform 2005". Η 

Ένωση εφαρμόζει το IFRS Stable Platform 2005 με ημερομηνία μετάβασης την 01.01.2007). 

2. Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις 

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΑ) 

απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα περιουσιακά 

στοιχεία και τις υποχρεώσεις την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων. Επηρεάζουν επίσης τις γνωστοποιήσεις των 

ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα δημοσιευμένα 

ποσά εσόδων και εξόδων κατά της 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 την χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών. 

3. Κρίσεις 

Οι βασικές κρίσεις που πραγματοποιεί η διοίκηση της «Ένωσης» (εκτός των κρίσεων που συνδέονται με εκτιμήσεις οι οποίες 

παρουσιάζονται στη συνέχεια) και που έχουν την σημαντικότερη επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις κυρίως σχετίζονται με:  

4. Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ του ιστορικού κόστους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Για την 

εκτίμηση της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας, η διοίκηση λαμβάνει υπ’ όψιν την πιο αξιόπιστη απόδειξη η οποία είναι διαθέσιμη 

τη στιγμή που πραγματοποιείται η εκτίμηση. Η δραστηριότητα της υπόκειται σε σημαντικούς αστάθμητους παράγοντες που 

σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες γεγονός που προκαλεί σημαντική μεταβολή στις τιμές. 

5. Εκτιμήσεις και υποθέσεις 

Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις 

εκτιμώνται, απαιτώντας από την Διοίκηση να σχηματίζει υποθέσεις σχετικά με αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να 

είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Μία λογιστική εκτίμηση θεωρείται 

σημαντική όταν είναι σημαντική για την εικόνα της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και τα αποτελέσματα και απαιτεί τις πιο 

δύσκολες, υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσμα της ανάγκης για σχηματισμό εκτιμήσεων 



Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσολογγίου-Ναυπακτίας   

 

| ΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 19 

 

σχετικά με την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Η Ένωση αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόμενη 

στα αποτελέσματα του παρελθόντος και στην εμπειρία, σε συσκέψεις με ειδικούς, σε τάσεις και σε άλλες μεθόδους οι οποίες 

θεωρούνται λογικές στις συγκεκριμένες συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις σχετικά με το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν 

στο μέλλον. Σε ενότητα που ακολουθεί αναφέρονται οι λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν επιλεγεί από αποδεκτές εναλλακτικές.  

 Εκτίμηση απομείωσης  

Η Ένωση ελέγχει για τυχόν απομείωση  και ερευνά τα γεγονότα ή τις συνθήκες που καθιστούν πιθανή την ύπαρξη απομείωσης 

κυρίως στα αποθέματά της.  

Εάν από την ανάλυση προκύπτει ανάγκη για απομείωση , η μέτρηση της απομείωσης απαιτεί εκτίμηση της εύλογης αξίας για κάθε 

αναγνωριζόμενο ενσώματο ή περιουσιακό στοιχείο.  

 Προβλέψεις 

Οι επισφαλείς λογαριασμοί απεικονίζονται με τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Οι εκτιμήσεις για τα ποσά που 

αναμένεται να ανακτηθούν προκύπτουν κατόπιν ανάλυσης καθώς και από την εμπειρία της «Ένωσης» σχετικά με την πιθανότητα 

επισφαλειών των πελατών. Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριμένος λογαριασμός υπόκειται σε μεγαλύτερο κίνδυνο του 

συνήθους πιστωτικού κινδύνου (π.χ, χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά με την ύπαρξη ή το ποσό  της 

απαίτησης, κτλ.), ο λογαριασμός αναλύεται και κατόπιν καταγράφεται ως επισφάλεια εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η 

απαίτηση είναι ανείσπρακτη. 

 Ενδεχόμενα γεγονότα 

Η Ένωση εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της. Η διοίκηση κρίνει ότι 

οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική θέση της «Ένωσης» στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Παρόλα 

αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μια 

πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και 

τους κανονισμούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μια αύξηση ή μια μείωση των 

ενδεχόμενων υποχρεώσεων της «Ένωσης» στο μέλλον.  

 Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων 

Η διοίκηση της «Ένωσης» εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 31η Δεκεμβρίου 

2014 η διοίκηση της «Ένωσης» εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των 

στοιχείων του ενεργητικού. Τα αναπόσβεστα υπόλοιπα αναλύονται στις σχετικές σημειώσεις.  
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6. Λογιστικές πολιτικές  

6.1. Λογιστικές πολιτικές και μέθοδοι αποτίμησης για τα αποθέματα 

 
Οι βασικές λογιστικές πολιτικές που εφαρμόζονται για τα αποθέματα, αναφέρονται στη συνέχεια 
 

Λογιστικές πολιτικές για τα αποθέματα 

Αρ. 
Λογιστική Πολιτική 

Επιγραμματικά 
Περιγραφή Λογιστικής Πολιτικής 

1 
Αποτίμηση 
αποθεμάτων 

Τα αποθέματα αποτιμούνται καταρχήν στο τέλος της χρήσης, κατά είδος ή ομάδα συγγενών ειδών, στη μικρότερη 
τιμή μεταξύ του Κόστους τους και της Καθαρής Ρευστοποιήσιμης Αξίας τους 

2 
Υποτίμηση πρώτων 
υλών 

Οι πρώτες ύλες κ.λ.π, που ενσωματώνονται σε προϊόντα, κατ' αρχήν δεν υποτιμούνται, όσο το προϊόν που θα 
παραχθεί εκτιμάται ότι θα έχει Κόστος Αποθεμάτων μικρότερο από την Καθαρή Ρευστοποιήσιμη Αξία. Αν υπάρξει 
λόγος υποτίμησης πρώτων υλών κ.λ.π., αυτή γίνεται στο Κόστος Αντικατάστασης 

3 
Προβλέψεις 
υποτίμησης και 
αντιστροφή τους 

Για τα αποθέματα που έχουν αποτιμηθεί σε Καθαρή Ρευστοποιήσιμη Αξία διενεργείται πρόβλεψη υποτίμησης. 
Κάθε φορά που συντάσσονται Οικονομικές Καταστάσεις, εξετάζεται η Καθαρή Ρευστοποιήσιμη Αξία και είναι 
δυνατή η αντιστροφή της πρόβλεψης 

4 
Μερισμός Σταθερών 
Γενικών Εξόδων 
Παραγωγής 

Τα Σταθερά Γενικά Έξοδα Παραγωγής, μερίζονται με βάση την κανονική δυναμικότητα. Αν η πραγματική 
παραγωγή αποκλίνει σημαντικά από την Κανονική Δυναμικότητα, γίνονται τακτοποιήσεις στους μερισμούς ώστε η 
επιβάρυνση να γίνει με βάση την Κανονική Δυναμικότητα και οι διαφορές να επιδράσουν άμεσα στα 
αποτελέσματα χρήσης και όχι στο κόστος παραγωγής 

5 

Μερισμός 
Μεταβλητών 
Γενικών Εξόδων 
Παραγωγής 

Τα Μεταβλητά Γενικά Έξοδα Παραγωγής, μερίζονται με βάση πραγματικά δεδομένα (μετρήσεις) 

6 
Κόστος 
συμπαραγώγων 

Για τα συμπαράγωγα, το συνολικό κόστος μερίζεται λογικά για το κάθε είδος, με βάση πάγιες αρχές μερισμού 

7 
Αποτίμηση 
υποπροϊόντων και 
υπολλειμμάτων 

Τα Υποπροϊόντα και Υπολλείμματα, αποτιμούνται στην Καθαρή Ρευστοποιήσιμη Αξία και το ποσό αυτό αφαιρείται 
από το συνολικό κόστος των ετοίμων 

 
 

6.2. Μέθοδοι αποτίμησης αξίας κτήσης 

Οι μέθοδοι υπολογισμού της αξίας κτήσης, των αποθεμάτων κατά κατηγορία, αναφέρονται στη συνέχεια 
 

Λογιστικές πολιτικές για αλλαγή πολιτικών, εκτιμήσεων και λάθη 

Αρ. 
Λογιστική 
Πολιτική 

Επιγραμματικά 
Περιγραφή Λογιστικής Πολιτικής 

1 

Λογιστικές 
πολιτικές 
επιλογής της 
«Ένωσης» 

Οι πολιτικές επιλογής της «Ένωσης», επιλέγονται μόνο για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από πρότυπο ή 
διερμηνεία και με κριτήρια να: α) παρουσιάζουν πιστά τις Οικονομικές Καταστάσεις β) αντανακλούν ουσία και όχι 
τύπο γ) είναι απροκατάληπτες δ) είναι συντηρητικές ε) είναι πλήρεις 

2 
Αλλαγή 
λογιστικών 
πολιτικών 

Μία Λογιστική Πολιτική αλλάζει όταν: α) το επιβάλλει πρότυπο ή διερμηνεία β) βελτιώνει την αξιοπιστία της 
πληροφόρησης 

3 

Αλλαγή πολιτικών 
και 
αναδιατύπωση 
καταστάσεων 

Αν γίνεται αλλαγή Λογιστικής Πολιτικής με βάση πρότυπο ή διερμηνεία, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του σε ότι 
αφορά την αναδρομικότητα. Όταν μία Λογιστική Πολιτική εφαρμόζεται αναδρομικά, αλλάζουν όλες οι Οικονομικές 
Καταστάσεις μέχρι εκεί που είναι δυνατόν. Εκεί που δεν είναι δυνατόν, αλλάζουν μόνο στο άνοιγμα της χρήσης, το 
υπόλοιπο σε νέο ή πιθανά και άλλοι λογαριασμοί, εφόσον αυτό είναι δυνατόν. 

4 
Αλλαγές 
εκτιμήσεων 

Η αλλαγές εκτιμήσεων, επιδρούν στα Αποτελέσματα της χρήσης που γίνονται και στις μελλοντικές χρήσεις, ανάλογα 
με την περίπτωση. Επίσης μπορεί να επιδράσουν στην Καθαρή Θέση ή σε άλλους λογαριασμούς του Ισολογισμού, στη 
χρήση που γίνεται η αλλαγή 

5 Διόρθωση λαθών 
Τα λάθη, εφόσον είναι εφικτό, διορθώνονται αναδρομικά: α) για την προηγούμενη περίοδο πλήρως (Ισολογισμός, 
Αποτελέσματα Χρήσης, Ταμειακές Ροές, Πίνακας Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων, Σημειώσεις) β) Για πριν τη συγκρίσιμη 
περίοδο, με αλλαγή υπολοίπων έναρξης της συγκρίσιμης περιόδου στον Ισολογισμό 
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6.3. Λογιστικές πολιτικές για τους φόρους εισοδήματος 

Από 1/1/2014 οι αγροτικοί συνεταιρισμοί φορολογούνται με συντελεστή 13% για το εισόδημά τους. Ο συνεταιρισμός έχει 

περαιώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις μέχρι και την χρήση 2009. Η Ένωση στην παρούσα χρήση έχει φορολογικές ζημίες και 

δεν έχει αξιόλογες δραστηριότητες που να υπάγονται στο φόρο εισοδήματος. Σαν αποτέλεσμα δεν έχει και αναβαλλόμενες 

φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις. 

6.4. Λογιστικές πολιτικές για ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Οι λογιστικές πολιτικές της εταιρίας, που σχετίζονται με τις ενσώματες ακινητοποιήσεις της, αναφέρονται στη συνέχεια: 

 

Λογιστικές πολιτικές για τις ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Αρ. 
Λογιστική Πολιτική 

Επιγραμματικά 
Περιγραφή Λογιστικής Πολιτικής 

1 Αρχική καταχώριση Μία Ενσώματη Ακινητοποίηση ή προσθήκη της, αρχικά αποτιμάται στο κόστος της 

2 Διαμόρφωση κόστους 
Το κόστος μίας Ενσώματης Ακινητοποίησης προκύπτει από: α)  το αρχικό κόστος και τυχόν β) κόστη βελτίωσης γ) 
κόστη αντικατάστασης δ) κόστη συντήρησης σε ειδικές περιπτώσεις 

3 Αρχικό κόστος 
Το Αρχικό Κόστος μίας Ενσώματης Ακινητοποίησης περιλαμβάνει: α) το συνολικό καθαρό κόστος απόκτησης β) τα 
κόστη μεταφοράς και συναρμολόγησης μέχρι να γίνει λειτουργική γ) τυχόν κεφαλαιοποιημένο κόστος δανεισμού 
δ) εκτιμούμενα κόστη αποσυναρμολόγησης και αποκατάστασης 

4 

Κατηγορίες παγίων που 
παρακολουθούνται στο 
κόστος μείον 
αποσβέσεις και 
προβλέψεις 

Παρακολουθούνται, μετά την αρχική απόκτηση, στο κόστος μείον τις αποσβέσεις και τις προβλέψεις, οι εξής 
κατηγορίες ενσώματων ακινητοποιήσεων: α) Μηχανήματα και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, β) Μεταφορικά 
Μέσα, γ) Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 

5 
Κατηγορίες παγίων που 
παρακολουθούνται σε 
αξίες αναπροσαρμογής 

Παρακολουθούνται, μετά την αρχική απόκτηση, σε αξίες αναπροσαρμογής, οι εξής κατηγορίες ενσώματων 
ακινητοποιήσεων: α) Εδαφικές Εκτάσεις, β) Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων 

6 Μέθοδος απόσβεσης Για τις ενσώματες ακινητοποιήσεις χρησιμοποιείται η ευθεία μέθοδος απόσβεσης 

7 
Συντελεστές 
απόσβεσης 

Οι συντελεστές απόσβεσης που χρησιμοποιούνται είναι: α) Για την κατηγορία "Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων" 
2% β) Για την κατηγορία "Μηχανήματα και μηχανολογικές εγκαταστάσεις", από 6%, έως 10% γ) Για την κατηγορία 
"Μεταφορικά Μέσα", από 6%, έως 8% δ) Για την κατηγορία "Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός", από 7%, έως 10% 

8 
Διάρκεια ωφέλιμης 
ζωής 

Οι διάρκειες ωφέλιμης ζωής, σε έτη, είναι: α) Για την κατηγορία "Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων", 50 έτη β) Για 
την κατηγορία "Μηχανήματα και μηχανολογικές εγκαταστάσεις",  από 10, έως 16 έτη γ) Για την κατηγορία 
"Μεταφορικά Μέσα", από 12, έως 16 έτη δ) Για την κατηγορία "Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός", από 10, έως 14 
έτη 
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6.5. Λογιστικές πολιτικές για τα έσοδα 

 
Για το λογιστικό χειρισμό των εσόδων, εφαρμόζονται οι ακόλουθες λογιστικές πολιτικές. 
 

Λογιστικές πολιτικές για τα έσοδα 

Αρ. 
Λογιστική Πολιτική 

Επιγραμματικά 
Περιγραφή Λογιστικής Πολιτικής 

1 Τι ορίζεται σαν έσοδο 
Έσοδα είναι μόνο οι εισροές που ανήκουν στην Ένωση. Δεν περιλαμβάνονται οι παρακρατούμενοι φόροι. Για τις 
διαμεσολαβήσεις, έσοδο είναι μόνο η προμήθεια 

2 
Πότε υπάρχει πώληση 
αγαθών 

Πώληση αγαθών υπάρχει αν: α) υπάρχει μεταβίβαση κινδύνων και οφέλη κυριότητας β) δεν υπάρχει έλεγχος του 
πωλητή στο αγαθό γ) εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί το τίμημα δ) το έσοδο και το κόστος μπορούν να εκτιμηθούν 
αξιόπιστα 

3 
Εφαρμογή αρχή τις 
αντιστοιχίας εσόδων - 
κόστους 

Τηρείται η αρχή αντιστοιχίας εσόδων - εξόδων, αν μία πώληση συνδέεται και με κόστη 

4 
Οριοθέτηση 
πωλήσεων υπηρεσιών 

Οι πωλήσεις υπηρεσιών, οριοθετούνται στο τέλος της περιόδου, με βάση το εκτελεσμένο μέρος Για τις υπηρεσίες 
που λογίζονται με βάση τη μέθοδο της τμηματικής ολοκλήρωσης, εφαρμόζονται οι σχετικές ρυθμίσεις του ΔΛΠ 11. 

5 
Οριοθέτηση τόκων, 
δικαιωμάτων και 
μερισμάτων 

Οι τόκοι λογίζονται με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, τα δικαιώματα εφόσον είναι δουλευμένα σύμφωνα 
με τη σύμβαση, τα μερίσματα όταν δημιουργείται το δικαίωμα είσπραξής τους 

 

6.6. Λογιστικές πολιτικές για παροχές σε εργαζόμενους 

Οι λογιστικές πολιτικές της εταιρίας, σχετικά με τις παροχές σε εργαζόμενους, αναφέρονται στη συνέχεια. Σημειώνεται ότι στις 

βραχυχρόνιες παροχές περιλαμβάνονται και οι εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία που ελέγχονται από το κράτος. Ειδικά για τις 

αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης, διενεργείται πρόβλεψη κάλυψης του 100% των ώριμων υποχρεώσεων για αποζημίωση 

απόλυσης. Αυτό γίνεται επειδή οι συνταξιούχοι της «Ένωσης», λαμβάνουν αυτό το ποσό και όχι το 40% που λαμβάνεται από άλλες 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης εργαζόμενου δεν οφείλεται αποζημίωση από την 

Ένωση, αλλά επειδή κάτι τέτοιο πρακτικά δεν συμβαίνει και δεν γίνεται μείωση της πρόβλεψης, για μία τέτοια πιθανή εκδοχή, αλλά 

διόρθωση στη χρήση που ο εργαζόμενος θα αποχωρήσει. 

 

Λογιστικές πολιτικές για παροχές σε εργαζόμενους 

Αρ. Λογιστική Πολιτική Επιγραμματικά Περιγραφή Λογιστικής Πολιτικής 

1 Λογισμός βραχύχρονων παροχών Όλες οι Βραχύχρονες Παροχές, λογίζονται όταν γίνονται 

2 
Λογισμός παροχών εξόδου από την 
υπηρεσία 

Οι Παροχές Εξόδου από την Υπηρεσία, λογίζονται άμεσα σαν έξοδα όταν γίνονται, ενώ για τα 
προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης, λογίζονται όταν αναλαμβάνεται η δέσμευση για 
αποχώρηση. 
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6.7. Λογιστικές πολιτικές για τις κρατικές επιχορηγήσεις 

 
Οι λογιστικές πολιτικές που εφαρμόζονται για τις κρατικές επιχορηγήσεις και ειδικότερα ο χειρισμός των επιχορηγήσεων παγίων, 

αναφέρονται στη συνέχεια: 

 

Λογιστικές πολιτικές για τις κρατικές επιχορηγήσεις 

Αρ. Λογιστική Πολιτική Επιγραμματικά Περιγραφή Λογιστικής Πολιτικής 

1 Καταχώριση επιχορηγήσεων 
Οι Κρατικές Επιχορηγήσεις καταχωρούνται, αν υπάρξει εύλογη βεβαιότητα: α) ότι θα εισπραχθούν 
και β) ότι η εταιρία θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της 

2 
Επίδραση στην Καθαρή Θέση μέσω 
των αποτελεσμάτων 

Οι Κρατικές Επιχορηγήσεις, μεταφέρονται στην Καθαρή Θέση μέσω των Αποτελεσμάτων Χρήσης, με 
συσχετικό εσόδου - κόστους 

3 Επιχορηγήσεις εξόδων 
Αν οι επιχορηγήσεις καλύπτουν έξοδα, μεταφέρονται στα Αποτελέσματα Χρήσης, ανάλογα με τη 
μεταφορά των εξόδων 

4 
Επιχορηγήσεις παγίων αφαιρετικά 
των παγίων 

Οι Επιχορηγήσεις Παγίων Στοιχείων, μεταφέρονται αφαιρετικά της αξίας του παγίου που αφορούν  

 

6.8. Λογιστικές πολιτικές για κόστος δανεισμού 

Η εταιρία το κόστος δανεισμού το μεταφέρει στα αποτελέσματα. Δεν κεφαλαιοποιεί ποτέ κόστος δανεισμού σε αποθέματα. Σε 

σπάνιες περιπτώσεις και μόνο αν υπάρξει πλήρης αντιστοίχιση επένδυσης και δανείου, μπορεί να κεφαλαιοποιεί σε επενδύσεις το 

κόστος δανεισμού μέχρι το χρόνο έναρξης της λειτουργίας τους. 

6.9. Λογιστικές πολιτικές για τα Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία 

Οι λογιστικές πολιτικές της εταιρίας, για Χρηματοπιστωτικά Μέσα και τα σχετικά ζητήματα που καλύπτονται από το ΔΛΠ 32, το ΔΛΠ 

39 και το ΔΠΧΑ 7, εμφανίζονται στη συνέχεια. 

 

Λογιστικές πολιτικές για Χρηματοοικονομικά Μέσα 

Αρ. 
Λογιστική 
Πολιτική 

Επιγραμματικά 
Περιγραφή Λογιστικής Πολιτικής 

1 
Περιεχόμενο 
Χρηματοοικονομικ
ών Μέσων 

Χρηματοοικονομικό Μέσο: είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί για τον ένα συναλλασσόμενο χρηματοοικονομικό 
περιουσιακό στοιχείο και για  τον άλλο χρηματοοικονομική υποχρέωση ή συμμετοχικό τίτλο 

2 
Χρηματοοικονομικ
ά Περιουσιακά 
Στοιχεία 

Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία είναι: α) διαθέσιμα β) συμμετοχές γ) απαίτηση για λήψη μετρητών ή 
άλλων Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων δ) απαίτηση για ανταλλαγή Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών 
Στοιχείων ή Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με ευνοϊκούς όρους ε) σύμβαση λήψης ίδιων μετοχών μεταβλητού 
ύψους στ) σύμβαση για παράγωγα που διακανονίζονται με ίδιες μετοχές 

3 
Χρηματοοικονομικ
ές Υποχρεώσεις 

Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις είναι: α) Υποχρέωση για παράδοση μετρητών ή άλλων Χρηματοοικονομικών 
Περιουσιακών Στοιχείων β) δικαίωμα για ανταλλαγή Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων ή 
Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με δυσμενείς όρους γ) σύμβαση παράδοσης ίδιων μετοχών μεταβλητού ύψους δ) 
σύμβαση για παράγωγα που διακανονίζονται με ίδιες μετοχές 

4 
Συμμετοχικοί 
Τίτλοι 

Συμμετοχικός Τίτλος είναι κάθε σύμβαση δικαιώματος σε αναλογία της Καθαρής Θέσης τρίτου 

6 
Κατάταξη 
Χρηματοοικονομικ
ών Μέσων 

Ένα Χρηματοοικονομικό Μέσο κατατάσσεται στα Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία, στις Χρηματοοικονομικές 
Υποχρεώσεις, στην Καθαρή Θέση ή σαν Συμμετοχικός Τίτλος, με βάση την ουσία της σχετικής σύμβασης 

9 
Κόστη στοιχείων 
Καθαρής Θέσης 

Έξοδα ή άλλα κόστη που γίνονται για στοιχεία της καθαρής θέσης, μεταφέρονται σε χρέωση της Καθαρής Θέσης μέσω 
της Κατάστασης Λοιπών Εσόδων, με την πραγματοποίησή τους 

10 

Κόστη 
Χρηματοοικονομικ
ών Στοιχείων που 
δεν αφορούν την 
Καθαρή Θέση 

Έσοδα, Έξοδα ή άλλα κόστη που γίνονται για Χρηματοοικονομικά Στοιχεία που δεν είναι στοιχεία της καθαρής θέσης, 
μεταφέρονται στα αποτελέσματα, με την πραγματοποίησή τους 
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12 
Συμψηφισμοί στις 
Οικονομικές 
Καταστάσεις 

Τα κονδύλια στις Οικονομικές Καταστάσεις, εμφανίζονται καταρχήν χωρίς συμψηφισμούς. Από αυτόν τον κανόνα, 
υπάρχει η εξής εξαίρεση: Ένα Χρηματοοικονομικό Περιουσιακό Στοιχείο και μία Χρηματοοικονομική Υποχρέωση, 
συμψηφίζονται μόνον όταν: α) υπάρχει ισχυρό νομικό δικαίωμα συμψηφισμού β) προβλέπεται διακανονισμός με 
βάση το υπόλοιπο δ) προβλέπεται συγχρόνως διακανονισμός (ρευστοποίηση) της απαίτησης και της υποχρέωσης 

 

6.10. Λογιστικές πολιτικές για την απομείωση περιουσιακών στοιχείων 

Οι λογιστικές πολιτικές για την απομείωση των περιουσιακών στοιχείων αναφέρονται στη συνέχεια 
 

Λογιστικές πολιτικές για την απομείωση περιουσιακών στοιχείων 

Αρ. 
Λογιστική Πολιτική 

Επιγραμματικά 
Περιγραφή Λογιστικής Πολιτικής 

1 
Έλεγχος απομείωσης με 
ενδείξεις 

Καταρχήν για όλα τα περιουσιακά στοιχεία γίνεται έλεγχος πιθανής απομείωσης, αν εμφανίζονται εσωτερικές ή 
εξωτερικές ενδείξεις απομείωσής τους, όπως αυτές ορίζονται από το ΔΛΠ 36 

2 
Ανακτήσιμο ποσό και 
λογιστική αξία 

Απομείωση γίνεται αν το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου υπολείπεται της λογιστικής του αξίας, 
κατά το ποσό της διαφοράς 

3 Ανακτήσιμο ποσό 
Ανακτήσιμο Ποσό ενός Περιουσιακού Στοιχείου ή μίας Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών, είναι το 
μεγαλύτερο ποσό ανάμεσα σε: α) Εύλογη Αξία μείον κόστη διάθεσης και β) Αξία λόγω χρήσης 

4 

Μεμονωμένη 
αποτίμηση και 
αποτίμηση μονάδων ή 
ομάδων μονάδων 
ταμειακών ροών 

Αν δεν είναι εφικτή η αποτίμηση ενός επιμέρους στοιχείου που εξετάζεται για απομείωση, αποτιμάται η Μονάδα 
Δημιουργίας Ταμειακών Ροών στην οποία αυτό ανήκει ή Ομάδα Μονάδων Δημιουργίας Ταμειακών Ροών, αν δεν 
είναι εφικτή η αποτίμηση της Μονάδας και γίνονται μετά την αποτίμηση οι σχετικοί μερισμοί και συγκρίσεις 

5 
Λογισμός απομείωσης 
περιουσιακών 
στοιχείων 

Η πρόβλεψη απομείωσης των περιουσιακών στοιχείων μεταφέρεται στα αποτελέσματα 

6 
Αναστροφή ζημιών 
απομείωσης 

Είναι δυνατή η αναστροφή των προβλέψεων αποτίμησης, στο μέλλον με αντίστροφη επίδραση στα 
αποτελέσματα ή στην κατάσταση λοιπών εσόδων, σε σχέση με την αρχική επίδραση από την πρόβλεψη 

 

6.11. Λογιστικές πολιτικές για προβλέψεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 

Οι λογιστικές πολιτικές για τις προβλέψεις και τις ενδεχόμενες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, εμφανίζονται στη συνέχεια: 
 

Λογιστικές πολιτικές για προβλέψεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 

Αρ. 
Λογιστική Πολιτική 

Επιγραμματικά 
Περιγραφή Λογιστικής Πολιτικής 

1 
Καταχώριση 
προβλέψεων 

Πρόβλεψη καταχωρείται μόνο: α) Αν υπάρχει μία δέσμευση νόμιμη ή τεκμαιρόμενη που αφορά το παρελθόν β) 
είναι πιθανή η εκροή για το διακανονισμό της γ) μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα 

2 Είδη προβλέψεων  
Οι προβλέψεις είναι τριών ειδών: α) Πρόβλεψη Μελλοντικών Λειτουργικών Ζημιών β) Πρόβλεψη Επαχθούς 
Σύμβασης γ) Πρόβλεψη Αναδιάρθρωσης 

3 

Πρόβλεψη 
Μελλοντικών 
Λειτουργικών 
Ζημιών 

Προβλέψεις Μελλοντικών Λειτουργικών Ζημιών δεν καταχωρούνται με βάση το ΔΛΠ 37. Σχετίζονται με απομείωση 
στοιχείων του ΔΛΠ 36 

4 
Πρόβλεψη Επαχθούς 
Σύμβασης 

Για Προβλέψεις Επαχθούς Σύμβασης, όταν δηλαδή από μία σύμβαση, τα έσοδα αναμένεται να είναι μικρότερα από 
το κόστος, γίνεται σχετική πρόβλεψη 

5 
Πρόβλεψη 
Αναδιάρθρωσης 

Πρόβλεψη Αναδιάρθρωσης καταχωρείται μόνο αν έχει ξεκινήσει η αναδιάρθρωση ή έχει ανακοινωθεί το 
πρόγραμμα 

6 
Λογισμός 
προβλέψεων και 
αντιστροφή 

Οι προβλέψεις λογίζονται σε βάρος των αποτελεσμάτων και μπορούν να αντιστραφούν  

7 
Ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις 

Ενδεχόμενη Υποχρέωση είναι: α) πιθανή υποχρέωση, με βάση γεγονότα παρελθόντος, αβέβαιη έκβαση, μη 
εξαρτώμενη από την εταιρία ή β) παρούσα δέσμευση που δεν λογίζεται γιατί δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 
Μία ενδεχόμενη υποχρέωση δεν δημιουργεί Πρόβλεψη, μόνο ανακοινώνεται, αν είναι πιθανό να συμβεί 

8 
Ενδεχόμενες 
απαιτήσεις 

Ενδεχόμενη Απαίτηση είναι μία πιθανή απαίτηση με αβέβαιη εξέλιξη. Αν μία απαίτηση είναι βέβαιη, δεν είναι 
ενδεχόμενη και λογίζεται. Για τις ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν λογίζεται πρόβλεψη εσόδου, αλλά κοινοποιούνται 
στις σημειώσεις 
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6.12. Βάσεις Αποτίμησης Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων 

Οι βάσεις αποτίμησης, για Χρηματοπιστωτικά Μέσα που καλύπτονται από το ΔΛΠ 32, το ΔΛΠ 39 και το ΔΠΧΑ 7, εμφανίζονται στη 

συνέχεια. 

Βάσεις αποτίμησης για τα Χρηματοοικονομικά Μέσα 

Αρ. 
Βάσεις Αποτίμησης 

Επιγραμματικά 
Περιγραφή Βάσεων Αποτίμησης 

1 
Κατάταξη για αποτίμηση 
μετά την αρχική 
καταχώριση 

Για τη μεταγενέστερη αποτίμηση, τα Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία χωρίζονται σε: α) Στοιχεία Στην 
Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσμάτων β) Επενδύσεις Διακρατούμενες Μέχρι τη Λήξη γ) Δάνεια και Απαιτήσεις και 
δ) Διαθέσιμα προς Πώληση Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία 

5 Δάνεια και Απαιτήσεις 
Σε μεταγενέστερη αποτίμηση τα Δάνεια και οι Απαιτήσεις, αποτιμώνται στο Αποσβεσμένο Κόστος, με τη 
μέθοδο του Μέθοδο του Πραγματικού Επιτοκίου 

6 
Επενδύσεις 
Διακρατούμενες Μέχρι τη 
Λήξη 

Σε μεταγενέστερη αποτίμηση οι Επενδύσεις Διακρατούμενες Μέχρι τη Λήξη αποτιμώνται στο Αποσβεσμένο 
Κόστος, με τη Μέθοδο του Πραγματικού Επιτοκίου 

7 
Συμμετοχές που μπορούν 
να αποτιμηθούν σε 
εύλογη αξία 

Οι συμμετοχές που μπορούν να αποτιμηθούν σε εύλογη αξία, αποτιμούνται σε αυτήν, με τη χρησιμοποίηση 
τιμών χρηματιστηρίου κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού αν είναι εφικτό, ή τη χρησιμοποίηση άλλων 
τεχνικών αποτίμησης που βασίζονται σε εξωτερικές πληροφορίες 

8 
Συμμετοχές που δεν 
μπορούν να αποτιμηθούν 
σε εύλογη αξία 

Σε μεταγενέστερη αποτίμηση οι Συμμετοχικοί Τίτλοι που δεν είναι εισηγμένοι και δεν μπορούν να αποτιμηθούν 
αξιόπιστα, αποτιμώνται στο κόστος 

9 
Χρηματοοικονομικές 
Υποχρεώσεις 

Σε μεταγενέστερη αποτίμηση οι Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις, με την εξαίρεση όσων είναι "Στην Εύλογη 
Αξία Μέσω Αποτελεσμάτων", αποτιμώνται στο Αποσβεσμένο Κόστος, με τη Μέθοδο του Πραγματικού 
Επιτοκίου, εκτός από συγκεκριμένες εξαιρέσεις 

13 Απομείωση 
Όλα τα Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία, εκτός αυτών που είναι Στην Εύλογη Αξία Μέσω 
Αποτελεσμάτων, υπόκεινται σε ελέγχους απομείωσης 

14 
Επίδραση ζημίας 
απομείωσης 

Η ζημιά απομείωσης ενός Χρηματοοικονομικού Περιουσιακού Στοιχείου στο κόστος ή το Αποσβεσμένο Κόστος, 
μεταφέρεται στα Αποτελέσματα Χρήσης 

15 
Απομείωση 
συμμετοχικών τίτλων στο 
κόστος 

Προβλέψεις απομείωσης για Συμμετοχικούς Τίτλους που τηρούνται στο κόστος, μεταφέρονται στα 
Αποτελέσματα Χρήσης και δεν αναστρέφονται 

16 
Διαφορές αποτίμησης 
διαθεσίμων προς 
πώληση 

Κέρδη ή Ζημιές, από αποτίμηση σε εύλογη αξία Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων που είναι 
Διαθέσιμα προς Πώληση Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία, μεταφέρονται στην Κατάσταση Λοιπών 
Εσόδων 

17 

Διάθεση Διαθεσίμων 
προς Πώληση και 
Αποθεματικά Εύλογης 
Αξίας 

Όταν ένα Χρηματοοικονομικό Περιουσιακό Στοιχείο που είναι Διαθέσιμο προς Πώληση Χρηματοοικονομικό 
Περιουσιακό Στοιχείο διατεθεί και διαγραφεί, το σχετικό υπόλοιπο της Καθαρής Θέσης, μεταφέρεται στα 
Αποτελέσματα Χρήσης, ενώ στην Κατάσταση Λοιπών Εσόδων γίνεται προσαρμογή λόγω ανακατάταξης 

 

6.13. Λογιστικές πολιτικές για τους τομείς του ΔΠΧΑ 8 

Οι λογιστικές πολιτικές της εταιρίας, με βάση την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 8, αναφέρονται στη συνέχεια. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η  

Ένωση αναπτύσσει ένα πλήθος διαφορετικών δραστηριοτήτων που καλύπτουν τομείς εμπορίας, παραγωγής και παροχής 

υπηρεσιών. Αυτές οι δραστηριότητες παρακολουθούνται διακεκριμένα με βάση Αναλυτική Λογιστική Εκμεταλλεύσεως. Παρότι τα 

μεγέθη τους δεν είναι σημαντικά σε σχέση με μεγάλες οικονομικές μονάδες και παρότι η παρουσίαση στοιχείων κατά τομέα του 

ΔΠΧΑ 8 αναφέρεται σε ενοποιημένες καταστάσεις, η Ένωση παρέχει πληροφόρηση κατά τομέα (δραστηριότητα) κατά γενικές 

κατηγορίες, επειδή αυτή η πληροφόρηση είναι σημαντική για να κατανοήσουν οι χρήστες τη δραστηριότητα, τα αποτελέσματα και 

την οικονομική θέσης της. 
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Λογιστικές πολιτικές για τους λειτουργικούς τομείς του ΔΠΧΑ 8 

Αρ. 
Λογιστική 
Πολιτική 

Επιγραμματικά 
Περιγραφή Λογιστικής Πολιτικής 

1 
Λειτουργικοί 
τομείς 

Λειτουργικός τομέας, είναι ένα τμήμα, που έχει καταρχήν έσοδα και έξοδα, παρακολουθείται διακεκριμένα από τους 
λήπτες αποφάσεων, υπάρχουν διακεκριμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για αυτόν και πληροί τα ποσοτικά και 
άλλα κριτήρια του ΔΠΧΑ 8. 

2 
Συγχώνευση 
τομέων 

Τομείς που έχουν τα ίδια οικονομικά χαρακτηριστικά μπορούν να συγχωνευθούν σε έναν, αν τηρείται η θεμελιώδης αρχή 
και είναι παρόμοια σε: α) προϊόντα ή υπηρεσίες, β) παραγωγική διαδικασία, γ)  κατηγορίες πελατών, δ) τρόπο διανομής 
ε) τυχόν κανονιστικό περιβάλλον 

3 

Ποσά 
στοιχείων 
τομέα και 
κατανομές 
ποσών 

Τα ποσά των στοιχείων για κάθε τομέα που παρουσιάζονται, είναι μόνο αυτά και όπως παρουσιάζονται, στους λήπτες 
αποφάσεων. Έχουν κατανομές ή συμψηφισμούς ποσών, για να συμφωνούν με τις οικονομικές καταστάσεις, μόνο αν έτσι 
παρουσιάζονται στο λήπτη. Οι κατανομές ποσών, γίνονται σε λογική βάση. 

 

7. Γενικοί Κίνδυνοι 

7.1. Γενικά για τους κινδύνους 

Για τους κινδύνους γίνεται αναλυτική πληροφόρηση, με βάση τις επιταγές των επιμέρους προτύπων, στο κεφάλαιο 6 που 

αναφέρεται στις γνωστοποιήσεις κατά πρότυπο.  

7.2. Πιστωτικοί κίνδυνοι 

Η Ένωση αντιμετωπίζει πιστωτικούς κινδύνους. Οι κίνδυνοι αυτοί κατά κατηγορία πιστώσεων, η φύση τους και ο τρόπος 

αντιμετώπισής τους, αναφέρονται στη συνέχεια. 

 

Πιστωτικοί κίνδυνοι 

Αρ. 
Κατηγορίες 

του κινδύνου 
Φύση του κινδύνου Τρόπος διαχείρισης του κινδύνου 

1 

Πιστωτικός 
κίνδυνος από 
μέλη της 
«Ένωσης» 

Αφορά αδυναμία 
πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών, 
ομάδων παραγωγών ή των 
αγροτών μελών τους, να 
εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις 
τους στην Ένωση 

Εκτός του ότι ο κίνδυνος αφορά μέλη, με τα οποία υπάρχει σταθερή και μακροχρόνια 
σχέση, σε πολλές περιπτώσεις οι απαιτήσεις της «Ένωσης» είναι εγγυημένες με 
αντίστοιχες επιδοτήσεις ή το τίμημα των πωλήσεων που εισπράττεται από τους 
αγρότες. Η διοίκηση κρίνει ότι ο πιστωτικός κίνδυνος για τη συγκεκριμένη κατηγορία 
είναι πολύ μικρός 

2 

Πιστωτικός 
κίνδυνος από 
εμπορικούς 
πελάτες της 
«Ένωσης» 

Αφορά αδυναμία των πελατών 
που δεν είναι αγρότες, να 
εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις 
τους στην Ένωση 

Η διοίκηση χειρίζεται με μεγάλη προσοχή αυτές τις συναλλαγές, εξασφαλίζοντας 
εγγυήσεις πριν την παράδοση των προϊόντων στους πελάτες της. Ο κίνδυνος είναι 
μικρός. 
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7.3. Κίνδυνοι ρευστότητας 

Η Ένωση αντιμετωπίζει κινδύνους ρευστότητας. Οι κίνδυνοι αυτοί κατά κατηγορία,  η φύση τους και ο τρόπος αντιμετώπισής τους, 

αναφέρονται στη συνέχεια. 

 

Κίνδυνοι ρευστότητας 

Αρ. 
Κατηγορίες του 

κινδύνου 
Φύση του κινδύνου Τρόπος διαχείρισης του κινδύνου 

1 

Αδυναμία 
εξόφλησης 
εμπορικών 
υποχρεώσεων 

Αφορά κυρίως κίνδυνο 
αδυναμίας εξόφλησης 
υποχρεώσεων σε 
προμηθευτές 

Ο κίνδυνος είναι πολύ μικρός. Οι υποχρεώσεις στα μέλη της «Ένωσης» εξοφλούνται 
όταν εισπραχθεί το τίμημα από τους προμηθευτές ή εισπραχθεί η επιχορήγηση ή 
εξασφαλιστεί δανειακή πίστωση. Για τους λοιπούς προμηθευτές, συντάσσεται 
ταμειακό πρόγραμμα και υπάρχει αυστηρή παρακολούθηση και υλοποίησή του. 

2 

Αδυναμία 
εξόφλησης 
δανειακών 
υποχρεώσεων 

Αφορά κίνδυνο αδυναμίας 
εμπρόθεσμης εξόφλησης 
δανειακών υποχρεώσεων 

Δεν είναι σημαντικός. Οι σχέσεις της «Ένωσης» με τις τράπεζες (κυρίως την ΑΤΕΒank) 
είναι μακροχρόνιες και σταθερές, οι δανειακές της υποχρεώσεις σε λογικά επίπεδα και 
η συνέπειά στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της διαρκής. 

 

Η Ένωση αντιμετωπίζει κινδύνους αγοράς. Οι κίνδυνοι αυτοί κατά κατηγορία,  η φύση τους και ο τρόπος αντιμετώπισής τους, 

αναφέρονται στη συνέχεια. 

 

 
Κίνδυνοι αγοράς 

Αρ. 
Κατηγορίες του 

κινδύνου 
Φύση του κινδύνου Τρόπος διαχείρισης του κινδύνου 

1 
Κίνδυνος 
επιτοκίων 

Να υπάρξει σημαντική αύξηση 
των επιτοκίων 

Υπαρκτός αλλά όχι σημαντικός κίνδυνος, λόγω του ύψους το δανεισμού, των 
περιθωρίων κερδοφορίας και του γεγονότος ότι η όποια αύξηση θα πρέπει να 
κινείται μέσα σε κάποια λογικά πλαίσια 

2 
Συναλλαγματικός 
κίνδυνος 

Να μεταβληθούν οι ισοτιμίες 
νομισμάτων 

Μη υπαρκτός κίνδυνος. Συναλλαγές της «Ένωσης» σε ξένο νόμισμα σπάνια 
γίνονται και πάντα επιδιώκεται η αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου  

3 Κίνδυνος τιμών 

Να καταρρεύσουν οι τιμές 
πώλησης των αγαθών που 
πουλάει η Ένωση και αντίστοιχη 
υψηλή τιμή των αγαθών που 
αγοράζει 

Μη σημαντικός κίνδυνος. Οι αγορές αγαθών πάντα βρίσκονται σε αντιστοιχία με 
τις τιμές πώλησης. Μία απότομη μεταβολή των τιμών, πιθανά να μειώσει τα 
περιθώρια, αλλά δεν μπορεί να είναι καταστροφική 
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Ζ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Ανάλυση λογαριασμών ενεργητικού κατάστασης Οικονομικής Θέσης 

Z.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 31/12/2014 31/12/2013 

ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ 2.463.625 2.463.625 

ΚΤΙΡΙΑ 6.663.487 7.134.702 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2.116.308 2.022.030 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 82.577 88.619 

ΈΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 420.399 436.814 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 12.500 4.500 

Σύνολα Κατηγορίας : 11.758.895 12.150.290 

   

Z.2 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 31/12/2014 31/12/2013 

ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΔΕΗ) 19.809 19.809 

Σύνολα Κατηγορίας : 19.809 19.809 

   

Z.3 Αποθέματα 31/12/2014 31/12/2013 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1.036.231 1.300.463 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ 86.796 86.796 

ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ 602.498 643.817 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΩΝ 88.814 88.814 

ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  4.200 14.633 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Α & Β ΥΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.073.225 776.705 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 38.576 38.576 

ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 9.807 4.223 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 29.608 33.131 

Σύνολα Κατηγορίας : 2.969.755 2.987.158 

   

Z.4  Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 31/12/2014 31/12/2013 

ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.441.921 1.069.240 

ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 42.521 0 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ -123.546 -123.546 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 2 2 

ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ 831 831 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 10.719 10.719 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ) 157.632 61.142 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ(ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ) 213.518 127.371 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΕΝΕΧΥΡΟ 286.511 0 

Σύνολα Κατηγορίας : 2.030.109 1.145.759 
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Z.5 Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2014 31/12/2013 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 93.891 68.325 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 29.323 28.531 

ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.200 1.200 

ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ 263.295 263.295 

ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  34.019 32.410 

ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ 6.653 6.653 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 564.850 564.298 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ  117 117 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 3.436 3.436 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 59 59 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 31.336 29.555 

ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 2.554 2.554 

ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 3.202 3.202 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ -524.405 -726.858 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ 14.746 14.741 

ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΣΕ € 17.688 16.188 

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ 593.097 593.097 

ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΕΠΙΔΙΚΟΙ 5.648 465.648 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 974.381 1.105.106 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 417.044 357.702 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΦΠΑ 588.533 0 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 13.453 0 

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ (ΠΛΗΡΩΤΕΑ) 0 -59.649 

Σύνολα Κατηγορίας : 3.134.121 2.769.612 

   

Z.6 Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 31/12/2014 31/12/2013 

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤ.ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡ. 130.769 128.784 

ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΑΓ.ΣΤΟΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 338.729 657.319 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ -385.324 -379.844 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ -2.240 0 

ΑΓΟΡΕΣ ΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 583.620 649.505 

Σύνολα Κατηγορίας : 665.554 1.055.765 

   

Z.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 31/12/2014 31/12/2013 

ΤΑΜΕΙΟ 31.885 33.502 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ € 354.008 504.293 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ € 48 48 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ Ξ.Ν. 12 12 

Σύνολα Κατηγορίας : 385.953 537.854 

 

 

 

 

 

 

2. Ανάλυση λογαριασμών υποχρεώσεων κατάστασης Οικονομικής Θέσης 
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Z.1 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 31/12/2014 31/12/2013 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 99.381 99.381 

Σύνολα Κατηγορίας : 99.381 99.381 

   

Z.2 Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 31/12/2014 31/12/2013 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ -ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 2.425.039 2.751.533 

Σύνολα Κατηγορίας : 2.425.039 2.751.533 

   

Z.3 Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες  Υποχρεώσεις 31/12/2014 31/12/2013 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 0 0 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠ/ΣΕΩΝ-ΥΠΟΧΡ/ΣΕΩΝ -16.946 -19.602 

Σύνολα Κατηγορίας : -16.946 -19.602 

   

Z.4 Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 31/12/2014 31/12/2013 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.156.380 1.980.721 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 13.858 2.098 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 17 17 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 3.880 3.880 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ 1.350.855 1.078.129 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘ/ΣΗ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΕΣ 357 357 

Σύνολα Κατηγορίας : 3.525.347 3.065.202 

   

Z.5 Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 31/12/2014 31/12/2013 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 4.755.261 4.641.242 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ 458.564 261.185 

Σύνολα Κατηγορίας : 5.213.826 4.902.427 

   

Z.6 Λοιπές υποχρεώσεις 31/12/2014 31/12/2013 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 8.203 7.049 

ΩΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 1 59.002 

ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ 133.085 162.932 

Σύνολα Κατηγορίας : 141.289,01 228.982,30 
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Z.7 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 31/12/2014 31/12/2013 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 576.308 195.830 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 306.662 122.114 

ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΝΩ 14.202 14.202 

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 176.104 195.652 

ΦΠΑ 0 38.188 

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 20.254 7.761 

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 9.750 206.146 

ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ 143 -29.022 

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 22.136 66 

ΦΟΡΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  1.005 1.005 

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 238 238 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) 79.854 70.236 

ΤΑΥΣΟ 4.760 -8.665 

Σύνολα Κατηγορίας : 1.211.413 813.749 

   

Z.8 Υποχρεώσεις επιδοτήσεων 31/12/2014 31/12/2013 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ 282.771 282.771 

Σύνολα Κατηγορίας : 282.771 282.771 
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3. Ανάλυση λογαριασμών καθαρής Θέσης κατάστασης Οικονομικής Θέσης 

 

Z.1 Ιδία Κεφάλαια - Καθαρή Θέση - Συνεταιριστικό κεφάλαιο 31/12/2014 31/12/2013 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 76.000 207.000 

Σύνολα Κατηγορίας : 76.000 207.000 

   

Z.2 Ιδία Κεφάλαια - Καθαρή Θέση - Αποθεματικά εύλογης αξίας 31/12/2014 31/12/2013 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 141.522 141.522 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΠ 635.582 635.582 

Σύνολα Κατηγορίας : 777.104 777.104 

   

Z.3 Ιδία Κεφάλαια - Καθαρή Θέση - Λοιπά αποθεματικά 31/12/2014 31/12/2013 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -35.453 -167.253 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 87.385 87.385 

ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 1.677.704 1.677.704 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡ/ΓΗ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΜ. 67.986 67.986 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡ/ΓΗ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧ. 82.116 82.116 

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 495.231 495.231 

ΠΡΟΣΑΡΜ.ΥΠΕΡΑΞΙΑ Ν.4015/11 Λ16 -85.178 -63.883 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΙΝ ΜΕΤΑΤΡ. Ν.4015/2011 614.623 614.623 

Σύνολα Κατηγορίας : 2.904.415 2.793.909 

   

Z.4 Ιδία Κεφάλαια - Καθαρή Θέση - Κέρδη / (ζημίες) εις νέον 31/12/2014 31/12/2013 

Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον -684.453 -245.220 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΠΧΑ 5.009.010 5.009.010 

Σύνολα Κατηγορίας : 4.324.557 4.763.789 
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4. Ανάλυση λογαριασμών κατάστασης Συνολικών Εσόδων 

Z.4.1 Πωλήσεις 31/12/2014 31/12/2013 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ 5.075.815 5.009.706 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ -129.640 -148.442 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ -12.718 -2.283 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ 6.561.977 6.624.101 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ -17.162 -68.314 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 838.704 737.810 

ΕΣΟΔΑ ΕΠΞ/ΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤ.ΠΡ. 12.779 13.756 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 871.871 954.892 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 115.278 173.942 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ Α & Β ΥΛΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.925 13.803 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 3.290 500 

Σύνολα Κατηγορίας : 13.323.117 13.309.472 

   

Z.4.2 Λοιπά Έσοδα 31/12/2014 31/12/2013 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ -ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 21.275 132.986 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 328.587 315.602 

ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 0 0 

ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.500 1.600 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ  ΕΣΟΔΑ 50.387 62.656 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 0 4.439 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 0 274 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΝ 0 1.363.619 

Σύνολα Κατηγορίας : 401.750 1.881.176 
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Z.4.5 Μερισμός Εξόδων 

1β Περιγραφή λογ/σμων 
Ποσά από 
Ισοζύγιο Παραγωγή  Διοίκηση Διάθεση Χρηματοοικονομικά 

  
     

  

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.744.384,95 642.298,11 377.244,12 724.842,72   

61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 565.971,82 208.395,88 122.398,18 235.177,76   

62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 433.133,74 159.483,71 93.670,35 179.979,68   

63 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 26.087,86 9.605,78 5.641,81 10.840,27   

64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 615.576,59 226.660,80 133.125,80 255.789,99   

65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 584.028,76       584.028,76 

66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 345.660,56 127.275,30 74.753,23 143.632,02   

68 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 5.480,34 2.017,91 1.185,19 2.277,24   

  
     

  

  Σύνολο Εξόδων Ομάδας 6 4.320.324,62 1.375.737,49 808.018,69 1.552.539,68 584.028,76 

  
     

  

Πλέον: Αναλώσεις (Αγορές και διαφορά αποθεμάτων)  
    

  

20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 4.205.532,23 4.205.532,23       

21 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ -125.579,53 -125.579,53       

22 ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ 46.846,45 46.846,45       

23 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 0,00 0,00       

24 ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 5.462.121,77 5.462.121,77       

25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 85.661,50 85.661,50       

26 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ -13,29 -13,29       

28 ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
    

  

  
     

  

  Σύνολο ανάλωσης αποθεμάτων 9.674.569,13 9.674.569,13 0,00 0,00 0,00 

  
     

  

  Σύνολο κόστους λειτουργιών 13.994.893,75 11.050.306,62 808.018,69 1.552.539,68 584.028,76 
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Η. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ 

1. Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων (Γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 1) 

 

Ανάλυση κονδυλίων Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 

Τα κονδύλια της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης όπως αυτά εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, αναλύθηκαν σε 

προηγούμενη παράγραφο των Σημειώσεων. 

Ανάλυση περιεχομένου αποθεματικών 

Στα Ίδια Κεφάλαια, εμφανίζονται κονδύλια που αφορούν Αποθεματικά.  

Στην Κατάσταση Οικονομικής θέσης η εμφάνισή τους είναι συνοπτική, αλλά στην πράξη τα κονδύλια του Ισολογισμού συνθέτονται 

από αποθεματικά που το καθένα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά ή και περιορισμούς.  

Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση των αποθεματικών με πληροφορίες για τη φύση του καθενός. 

Ανάλυση περιεχομένου αποθεματικών 

Αρ
. 

Τίτλος Αποθεματικού 
αναλυτικά 

Λογαριασμός που εμφανίζεται στον 
Ισολογισμό 

  
Φύση αποθεματικού, σκοπός και 

περιορισμοί 

1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Λοιπά αποθεματικά 87.385 

 Μη διανεμόμενο, σχηματισθέν βάσει 
της νομοθεσίας, προοριζόμενο για 
κάλυψη ζημιών εις νέον 

2 ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Λοιπά αποθεματικά 1.677.704  Διανεμητέα υπό περιορισμούς. 

3 
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ Λοιπά αποθεματικά 495.231  Διανεμητέα υπό περιορισμούς. 

4 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ 
ΕΚΤΑΣΕΩΝ Αποθεματικά εύλογης αξίας 141.522 

Σχηματισθέν βάσει του ΔΛΠ 16. Μη 
διανεμόμενο. 

5 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Αποθεματικά εύλογης αξίας 635.582 

Σχηματισθέν βάσει του ΔΛΠ 16. Μη 
διανεμόμενο. 

          

 

Ανάλυση κεφαλαίου 

Ανάλυση του κεφαλαίου της «Ένωσης» παρατίθεται παρακάτω. 

Ανάλυση κεφαλαίου 

Αρ. Είδος τίτλων κεφαλαίου  Αξία 

1 Οφειλόμενο 35.453 

2 Καταβλημένο 40.547 

    76.000 

 

2. Καταστάσεις Ταμειακών Ροών (Γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 7) 

Ταμειακά Ισοδύναμα 

Η ανάλυση των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα. 

Z.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 31/12/2014 31/12/2013 

ΤΑΜΕΙΟ 31.885 33.502 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ € 354.008 504.293 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ € 48 48 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ Ξ.Ν. 12 12 

Σύνολα Κατηγορίας : 385.953 537.854 
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3. Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και  Λάθη (Γνωστοποιήσεις 

του ΔΛΠ 8) 

Η Εταιρία έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις χρήσεις που 

άρχισαν την 1 Ιανουαρίου 2014.  

Παρακάτω, παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2014, τα πρότυπα, οι τροποποιήσεις και 

διερμηνείες τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν  υιοθετηθεί, από την Ε.Ε. 

3.1 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα 

οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και η 

εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2014 ή μεταγενέστερα. Τα σημαντικότερα Πρότυπα και Διερμηνείες αναφέρονται 

ακολούθως: 

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο» (Joint Arrangements), ΔΠΧΑ 12 

«Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες», ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 

Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριμένα τα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12. Το ΔΠΧΑ 10 

«Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα μοντέλο ενοποίησης που καθορίζει τον έλεγχο ως τη βάση για την 

ενοποίηση όλων των τύπων επιχειρήσεων. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές 

Καταστάσεις» και την ΜΕΔ 12 «Ενοποίηση – Οικονομικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού». Το ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο» 

καθορίζει τις αρχές αναφορικά την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των μελών που συμμετέχουν σε έναν Κοινό Διακανονισμό 

(Joint Arrangement). Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 «Από Κοινού Ελεγχόμενες 

Οικονομικές Μονάδες – Μη Νομισματικές Συνεισφορές από Μέλη μίας Κοινοπραξίας». Το ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών 

σε άλλες Οντότητες» συνενώνει, εμπλουτίζει και αντικαθιστά τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις θυγατρικές, τις από κοινού 

ελεγχόμενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς επιχειρήσεις και τις μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις. Ως συνέπεια των ανωτέρω νέων 

Προτύπων, το IASB εξέδωσε επίσης το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 με τίτλο ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και το 

τροποποιημένο ΔΛΠ 28 με τίτλο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Τα πρότυπα δεν έχουν επίδραση στις 

εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο, Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες 

Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12) (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με τις μεταβατικές διατάξεις 

του ΔΠΧΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον πρόσθετες διευκολύνσεις κατά την μετάβαση στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 

12 μειώνοντας τις απαιτήσεις παροχής προσαρμοσμένων συγκριτικών πληροφοριών μόνο κατά την προηγούμενη συγκριτική 

περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις για μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις, οι τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση 

παρουσίασης συγκριτικής πληροφόρησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 ΚΑΙ ΔΛΠ 27) (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Οκτώβριο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27. Οι τροποποιήσεις έχουν 

εφαρμογή στην κατηγορία «Επενδυτικές Οντότητες». Το IASB χρησιμοποιεί τον όρο «Επενδυτικές Οντότητες» για να αναφερθεί σε 

όσες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην επένδυση κεφαλαίων για τις αποδόσεις από την υπεραξία του κεφαλαίου, για 

εισόδημα από επενδύσεις ή και τα δύο. Οι επενδυτικές οντότητες θα πρέπει να αξιολογούν την απόδοση των επενδύσεών τους με 

βάση την εύλογη αξία. Στην εν λόγω κατηγορία μπορούν να συμπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, 

οργανισμοί διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά 

επενδυτικά κεφάλαια. Ορίζεται, ως εξαίρεση στις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 10 σχετικά με την ενοποίηση, ότι οι επενδυτικές οντότητες 
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θα επιμετρούν συγκεκριμένες θυγατρικές στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και δεν θα τις ενοποιούν, παραθέτοντας τις 

απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» - Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων του 

ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2014) 

Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» 

προκειμένου να παράσχει διευκρινήσεις σχετικά με τις απαιτήσεις του Προτύπου για τις περιπτώσεις συμψηφισμού 

χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

Τροποποίηση στο ΔΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού» - Γνωστοποιήσεις για το Ανακτήσιμο Ποσό Μη-

Χρηματοοικονομικών Στοιχείων του Ενεργητικού (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2014) 

Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων 

του Ενεργητικού». Η παρούσα τροποποίηση ορίζει τις γνωστοποιήσεις που θα πρέπει να πραγματοποιούνται αναφορικά με το 

ανακτήσιμο ποσό ενός στοιχείου του ενεργητικού που έχει υποστεί μείωση της αξίας του, εάν αυτό το ποσό βασίζεται στην εύλογη 

αξία μείον τα κόστη πώλησης. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» - Αντικατάσταση παραγώγων και 

αναστολή της λογιστικής αντιστάθμισης (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2014) 

Τον Ιούνιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: 

Αναγνώριση και Αποτίμηση». Ο στόχος των προτεινόμενων τροποποιήσεων είναι η εισαγωγή μίας εξαίρεσης περιορισμένου 

σκοπού, αναφορικά με την αναστολή της λογιστικής αντιστάθμισης, σύμφωνα με τις αρχές του ΔΛΠ 39. Συγκεκριμένα, εφόσον 

πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προτείνεται μία εξαίρεση όταν ο αντισυμβαλλόμενος ενός παραγώγου που έχει 

προσδιοριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, αντικαθίσταται από έναν κύριο αντισυμβαλλόμενο, ως αποτέλεσμα αλλαγών σε νόμους ή 

κανονισμούς. Σχετική εξαίρεση θα περιλαμβάνεται και στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα». Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές (Levies)» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΧΑ 21. Η Διερμηνεία αποσαφηνίζει πότε μία εταιρεία θα πρέπει να 

αναγνωρίσει την υποχρέωση για την καταβολή εισφοράς που έχει επιβληθεί από το κράτος, στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Το 

ΕΔΔΠΧΑ 21 είναι μία διερμηνεία του ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού». Το 

ΔΛΠ 37 θέτει τα κριτήρια για την αναγνώριση μίας υποχρέωσης, ένα εκ των οποίων είναι η παρούσα δέσμευση που προκύπτει από 

γεγονός του παρελθόντος, γνωστό ως δεσμευτικό γεγονός. Η διερμηνεία αναφέρει ότι το δεσμευτικό γεγονός που δημιουργεί την 

υποχρέωση για την καταβολή της εισφοράς είναι η ενέργεια που περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία και η οποία επιφέρει την 

πληρωμή της εισφοράς. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

3.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε 

ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες Διερμηνείες για τα υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν 

δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα:  

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούλιο του 2014 το IASB εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο πρότυπο αφορούν την 

ύπαρξης ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο για αναμενόμενες ζημιές 

από απομείωση και επίσης μια ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθμισης. Η Εταιρεία θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» ( εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/01/2016) 
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Τον Ιανουάριο του 2014, εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΑ 14. Στόχος του ενδιάμεσου αυτού προτύπου είναι η ενίσχυση της 

συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών αναφορών των εταιρειών  που έχουν ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες 

υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθμίζουν την παροχή και την 

τιμολόγηση  των συγκεκριμένων τύπων δραστηριοτήτων οικονομικής οντότητας. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017) 

Τον Μάιο του 2014 το IASB εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω πρότυπο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις 

απαιτήσεις όσον αφορά την αναγνώριση των εσόδων τόσο κάτω από τις αρχές των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικάνικων λογιστικών 

αρχών (US GAAP).  Το νέο πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18  Έσοδα, ΔΛΠ 11 Κατασκευαστικές συμβάσεις και κάποιες 

διερμηνείες που είναι σχετιζόμενες με τα έσοδα. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 

Καταστάσεις της Εταιρείας, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) 

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς Κύκλος 2010 - 2012», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 8 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του 

προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που 

περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 2: Ορισμός των προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ΔΠΧΑ 3: Λογιστική 

αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου ανταλλάγματος σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ΔΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών τομέων, ΔΠΧΑ 8: 

Συμφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση τομέων με τα στοιχεία του ενεργητικού της 

επιχείρησης, ΔΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ΔΛΠ 7: Καταβληθέντες τόκοι που κεφαλαιοποιούνται, ΔΛΠ 

16/ΔΛΠ 38: Μέθοδος αναπροσαρμογής – αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και ΔΛΠ 24: Βασικά 

Διευθυντικά Στελέχη. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω 

υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2014.  

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) 

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς Κύκλος 2011 - 2013», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του 

προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που 

περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 1: Η έννοια των υφιστάμενων ΔΠΧΑ, ΔΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, 

ΔΠΧΑ 13: Πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 52 (εξαίρεση χαρτοφυλακίου), και ΔΛΠ 40: Αποσαφήνιση της αλληλεξάρτησης του 

ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα κατά την ταξινόμηση των ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα 

ή ως ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της 

Εταιρείας, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2014. 

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2012-2014 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Το IASB προχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2014 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς Κύκλος 2012 - 2014», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του 

προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα  

που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 5: Αλλαγές στις μεθόδους της Πώλησης, ΔΠΧΑ 7: Συμβάσεις 

υπηρεσίας και εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 7 στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, ΔΛΠ 19: Επιτόκιο προεξόφληση, 

και ΔΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάμεση οικονομική αναφορά. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποίηση στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές εργαζομένων» (για ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) 

Το Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» 

με τίτλο Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: Εισφορές Εργαζομένων (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19). Η παρούσα τροποποίηση έχει 
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εφαρμογή σε εισφορές εργαζομένων ή τρίτων μερών αναφορικά με προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο σκοπός της 

τροποποίησης είναι να απλοποιήσει την λογιστική αντιμετώπιση για τις εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των 

εργαζομένων, όπως είναι για παράδειγμα, οι εισφορές που υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της μισθοδοσίας. Η Εταιρεία θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα 

ανωτέρω υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2014. 

Τροποποίηση στο ΔΛΠ 27: «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016): 

Τον Αύγουστο του 2014, το IASB έκδωσε περιορισμένου σκοπού τροποποίηση στο ΔΛΠ 27 «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε 

ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Με την παρούσα τροποποίηση, μία εταιρεία έχει την επιλογή να επιμετρήσει τις επενδύσεις 

της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της μεθόδου της καθαρής θέσης στις ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της, 

κάτι το οποίο έως και την έκδοση της συγκεκριμένης τροποποίησης, δεν ίσχυε. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του Ενεργητικού μεταξύ ενός Επενδυτή και της 

Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Το Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισμένου σκοπού «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του Ενεργητικού 

μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας» (τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28). Η τροποποίηση θα 

εφαρμόζεται από τις οικονομικές οντότητες μελλοντικά για πωλήσεις ή εισφορές στοιχείων του ενεργητικού που 

πραγματοποιούνται στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016. Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται, με 

απαραίτητη τη σχετική γνωστοποίηση αυτής στις Οικονομικές Καταστάσεις. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 01/01/2016) 

Το Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων μέσω των οποίων αλλάζει η χρηματοοικονομικά αναφορά 

καρποφόρων φυτειών. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε ότι οι καρποφόρες φυτείες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 

για την αύξηση της παραγωγής, θα πρέπει να λογιστικοποιούνται με το ίδιο τρόπο όπως τα ενσώματα πάγια (ΔΛΠ 16). Συνεπώς οι 

τροποποιήσεις συμπεριλαμβάνουν τις καρποφόρες φυτείες στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16 αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που 

αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες παραμένει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων 

των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38: «Διευκρινήσεις αναφορικά με Αποδεκτές Μεθόδους Αποσβέσεων» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38. Το ΔΛΠ 16 και το ΔΛΠ 38 καθιερώνουν τις 

αρχές προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι αποσβέσεις στο ρυθμό της αναμενόμενης ανάλωσης 

των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των 

μεθόδων που βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισμό της απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα 

έσοδα που δημιουργούνται από μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου γενικά αντανακλούν 

άλλους παράγοντες και όχι την ανάλωση των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. 

Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, αν και δεν αναμένεται να 

έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11:  «Λογιστικός χειρισμός των αποκτήσεων συμμετοχών σε από κοινού λειτουργίες» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 11. Οι εν λόγω τροποποιήσεις προσθέτουν νέες οδηγίες 

σχετικά με την λογιστική αντιμετώπιση της απόκτησης συμμετοχής σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία 

οικονομική οντότητα και διευκρινίζουν το κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για τέτοιες αποκτήσεις. Η Εταιρεία θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 



 Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσολογγίου- Ναυπακτίας 

 

40 Η. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ |  

 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2016) 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την 

επίλυση θεμάτων που αφορούν στις υφιστάμενες απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης και τη διασφάλιση της ικανότητας 

άσκησης κρίσης από τις οικονομικές οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων. Η Εταιρεία θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές οντότητες: Εφαρμόζοντας την εξαίρεση από την Ενοποίηση» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28. Οι 

εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ 

παρέχουν εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες θα μειώσουν τα κόστη που σχετίζονται με την εφαρμογή των 

προτύπων. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, αν και δεν 

αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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4. Ενσώματες ακινητοποιήσεις (Γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 16) 

 
Κατηγορίες παγίων και τρόπος απόσβεσης 
 
Οι βασικές κατηγορίες των ενσώματων παγίων που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, ο τρόπος αποτίμησής τους στο 

τέλος της χρήσης, οι συντελεστές απόσβεσης και η μέθοδος απόσβεσης, εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

  Τρόπος αποτίμησης Συντελεστές απόσβεσης Μέθοδος απόσβεσης 

Γήπεδα - Οικόπεδα Εύλογη αξία 0% Δεν αποσβένονται 

Κτίρια Εύλογη αξία 4% Σταθερή 

Μηχανήματα Κόστος 10% Σταθερή 

Μεταφορικά μέσα Κόστος 10%-12%  Σταθερή 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Κόστος 10% Σταθερή 

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Κόστος 0% Δεν αποσβένονται 

 

Μεταβολή και κινήσεις στη χρήση 

Αξία κτήσης 
Γήπεδα - 

Οικόπεδα 
Κτίρια Μηχανήματα 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα και λοιπός 
εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση 

ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπο 31/12/2010 2.458.539 13.526.089 4.483.319 155.343 1.337.546 624.704 22.585.541 

Προσθήκες   685.859,95 747.139,21   40.680,47 74.568,21 1.548.248 

Μειώσεις           -624.703,94 -624.704 

Αναπροσαρμογή             0 

Επιχορήγηση παγίων   -505.841,93         -505.842 

Υπόλοιπο 31/12/2011 2.458.539 13.706.107 5.230.458 155.343 1.378.226 74.568 23.003.243 

Προσθήκες 5.085,86 184.112,32 126.469,78 18.280,00 31.964,36   365.912,31 

Μειώσεις           -53.425,07 -53.425,07 

Αναπροσαρμογή             0,00 

Επιχορήγηση παγίων   -297.578,30         -297.578,30 

Υπόλοιπο 31/12/2012 2.463.625 13.592.641 5.356.928 173.623 1.410.191 21.143 23.018.152 

Προσθήκες   20.061,28 673.206,25 81.175,66 23.178,40 560.464,59 1.358.086,18 

Μειώσεις       -36.840,68   -577.107,79 -613.948,47 

Αναπροσαρμογή             0,00 

Επιχορήγηση παγίων   -44.590,00         -44.590,00 

Υπόλοιπο 31/12/2013 2.463.625 13.568.112 6.030.134 217.958 1.433.369 4.500 23.717.700 

Προσθήκες   12.506,77 196.561,92   19.770,53 18.850,53 247.689,75 

Μειώσεις           -10.850,53 -10.850,53 

Αναπροσαρμογή             0,00 

Επιχορήγηση παγίων   -282.573,14         -282.573,14 

Υπόλοιπο 31/12/2014 2.463.625 13.298.046 6.226.696 217.958 1.453.140 12.500 23.671.966 
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Αποσβέσεις 
Γήπεδα - 

Οικόπεδα 
Κτίρια Μηχανήματα 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα και λοιπός 
εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση 

ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπο 31/12/2010 0 5.899.794 3.772.912 115.472 840.539 0 10.628.718 

Προσθήκες   49.086 44.036 4.086 48.912   146.120 

Μειώσεις             0 

Αναπροσαρμογή             0 

Υπόλοιπο 31/12/2011 0 5.948.880 3.816.948 119.558 889.451 0 10.774.838 

Προσθήκες   282.227 101.317 4.672 62.693   450.908 

Μειώσεις             0 

Αναπροσαρμογή             0 

Υπόλοιπο 31/12/2011 0 6.231.106 3.918.265 124.230 952.144 0 11.225.746 

Προσθήκες   202.303,81 89.839,36 5.108,87 44.412,04   341.664,06 

Μειώσεις             0,00 

Αναπροσαρμογή             0,00 

Επιχορήγηση παγίων             0,00 

Υπόλοιπο 31/12/2013 0 6.433.410 4.008.105 129.339 996.556 0 11.567.410 

Προσθήκες   201.149,18 102.283,56 6.042,24 36.185,59   345.660,56 

Μειώσεις             0,00 

Αναπροσαρμογή             0,00 

Επιχορήγηση παγίων             0,00 

Υπόλοιπο 31/12/2014 0 6.634.559 4.110.388 135.381 1.032.741 0 11.913.070 

 

Αναπόσβεστη αξία 
Γήπεδα - 

Οικόπεδα 
Κτίρια Μηχανήματα 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα και λοιπός 
εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση 

ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπο 31/12/2010 2.458.539 7.626.295 710.407 39.871 497.007 624.704 11.956.823 

Υπόλοιπο 31/12/2011 2.458.539 7.757.227 1.413.510 35.785 488.776 74.568 12.228.405 

Υπόλοιπο 31/12/2012 2.463.625 7.361.535 1.438.663 49.393 458.047 21.143 11.792.406 

Υπόλοιπο 31/12/2013 2.463.625 7.134.702 2.022.030 88.619 436.814 4.500 12.150.290 

Υπόλοιπο 31/12/2014 2.463.625 6.663.487 2.116.308 82.577 420.399 12.500 11.758.895 

 

 

Επί των ακινήτων της «Ένωσης» έχουν εγγραφεί υποθήκες υπέρ Τράπεζας Πειραιώς για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων το 

ανεξόφλητο υπόλοιπο των οποίων ανέρχονταν την 31/12/2014 στο ποσό των ευρώ 7.638.865,37. 

5. Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης 

(Γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 20) 

Επιχορηγήσεις στις καταστάσεις 

Ανάλυση των επιχορηγήσεων που περιλαμβάνονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης και στα συνολικά έσοδα εμφανίζεται στη 

συνέχεια: 

Επιχορηγήσεις / Επιδοτήσεις στις καταστάσεις         

Αρ. Λογαριασμός που περιλαμβάνεται Είδος Λογαριασμού Είδος Επιχορήγησης 2014 2013 2012 

1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις Ενεργητικού Παγίων 558.243,75 417.037,07 558.243,00 

2 Πωλήσεις Εσόδων Εξόδων 92.627,00 954.891,95 936.261,69 

3 Λοιπά έσοδα Εσόδων Εξόδων 21.275,37 132.986,24 43.107,73 

        672.146 1.504.915 1.537.612 
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6. Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών 

 
2014 2013 2010 2009 

Αμοιβές συνεδριάσεων μελών Δ.Σ.            11.339,46 14.712,88 14.347,32 11.339,59 

Αμοιβές συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης 9.098,99 9.352,79 13.464,46 17.733,71 

 
20.438,45 24.065,67 27.811,78 29.073,30 

 

Δεν υφίστανται θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες. 

7. Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων (Γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 36) 

Ζημιές απομείωσης και αναστροφές κατά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων 

Οι ζημίες απομείωσης και αναστροφές αυτών ζημιών, κατά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, η διάκρισή τους αν μεταφέρθηκαν 

στην καθαρή θέση ή τα αποτελέσματα και οι λογαριασμοί των αποτελεσμάτων που αφορούν, εμφανίζονται στη συνέχεια. 

Απομειωμένα στοιχεία ανά κατηγορίας 

Αρ. Κατηγορία περιουσιακών στοιχείων Συνολικό ποσό απομείωσης 

Α. Ζημιές απομείωσης   

1 Άυλα στοιχεία 223.688,31 

2 Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 647.950,91 

3 Χρεόγραφα 385.324,11 

          4 Έκτακτους Κινδύνους 138.837,80 

 
Σύνολο 1.395.801,13 
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8. Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις 

Κίνηση προβλέψεων 

Η κίνηση των προβλέψεων στην περίοδο, κατά κατηγορία, εμφανίζεται στη συνέχεια. 

Κίνηση προβλέψεων 2010 

Αρ
. Κατηγορία  

Υπόλοιπο 
31/12/2009 Προβλέψει

ς χρήσης 

Χρησιμοποίησ
η 

προβλέψεων 

Υπόλοιπο 
Λήξης 

31/12/201
0 

1 
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από 

την υπηρεσίας 666.098 0 566.718 99.380 

2 Πρόβλεψη για έκτακτους κινδύνους και έξοδα 1.379.440 0 0 1.379.440 

    2.045.538 0 566.718 1.478.820 

      Κίνηση προβλέψεων χρήση 2011 

Αρ
. Κατηγορία  

Υπόλοιπο 
31/12/2010 

Προβλέψει
ς χρήσης 

Χρησιμοποίη
ση 

προβλέψεων 

Υπόλοιπο 
Λήξης 

31/12/2011 

1 
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσίας 99.380 0 0 99.380 

2 Πρόβλεψη για έκτακτους κινδύνους και έξοδα 1.379.440 0 548.516 830.924 

    1.478.820 0 548.516 930.304 

      Κίνηση προβλέψεων χρήση 2012 

Αρ
. Κατηγορία  

Υπόλοιπο 
31/12/2011 

Προβλέψει
ς χρήσης 

Χρησιμοποίη
ση 

προβλέψεων 

Υπόλοιπο 
Λήξης 

31/12/2012 

1 
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσίας 99.380     99.380 

2 Πρόβλεψη για έκτακτους κινδύνους και έξοδα 830.924   11.535 819.389 

    930.304 0 11.535 918.769 

      Κίνηση προβλέψεων χρήση 2013 

Αρ
. Κατηγορία  

Υπόλοιπο 
31/12/2012 Προβλέψει

ς χρήσης 

Χρησιμοποί
ηση 

προβλέψε
ων 

Υπόλοιπο 
Λήξης 

31/12/2013 

1 
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσίας 99.380     99.380 

2 Πρόβλεψη για έκτακτους κινδύνους και έξοδα 819.389   680.551 138.838 

    918.769 0 680.551 238.218 

      

      Κίνηση προβλέψεων χρήση 2014 

Αρ
. Κατηγορία  

Υπόλοιπο 
31/12/2013 Προβλέψει

ς χρήσης 

Χρησιμοποί
ηση 

προβλέψε
ων 

Υπόλοιπο 
Λήξης 

31/12/2014 

1 
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσίας 99.380     99.380 

2 Πρόβλεψη για έκτακτους κινδύνους και έξοδα 138.838   0 138.838 

    238.218 0 0 238.218 

 

Συνολικά τα ποσά των προβλέψεων που έχουν σωρευτικά σχηματιστεί έχουν ως κάτωθι, 
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Κατηγορία  Υπόλοιπο 31/12/2014 Υπόλοιπο 31/12/2013 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ  ΑΥΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 223.688,31 219.889,14 

Προβλέψεις υποτίμησης εμπ/των 0,00 0,00 

Προβλέψεις υποτίμησης ετοίμων 0,00 0,00 

Προβλέψεις υποτίμησης πρώτων υλών 0,00 0,00 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 123.546,00 123.546,00 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ 524.404,91 726.857,57 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 385.324,11 379.843,77 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 99.380,51 99.380,51 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 138.837,80 138.837,80 

Σύνολο προβλέψεων 1.495.181,64 1.688.354,79 
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9. Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις  

Τα χρηματοοικονομικά μέσα που περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις της «Ένωσης» , ομαδοποιούνται ως 

εξής: 

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών μέσων 

Αρ
. Κατηγορία  Κονδύλια ισολογισμού 31/12/2014 31/12/2013 

1 Δάνεια και απαιτήσεις 
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές 
Απαιτήσεις 2.030.109 1.145.759 

2 Δάνεια και απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις 3.134.121 2.769.612 

3 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 

Ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα 385.953 537.854 

4 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στο αποσβεσμένο κόστος 
Μακροπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις 2.425.039 2.751.533 

5 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στο αποσβεσμένο κόστος 
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές 
Υποχρεώσεις 5.213.826 4.902.427 

 

 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η Ένωση εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας.   

Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να 

ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας. 

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία, υπό την εποπτεία της Διοίκησης και σε ότι αφορά 

πιο συγκεκριμένα τη διαχείριση κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, , εμπορικούς χρεώστες και πιστωτές καθώς και 

έντοκες υποχρεώσεις. 

 Κίνδυνος αγοράς 

Ως κίνδυνος αγοράς ορίζεται ο κίνδυνος στη βάση του οποίου η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμιακές ροές των 

χρηματοοικονομικών μέσων ενδέχεται να παρουσιάσουν διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις τιμές της αγοράς. (μεταβολές σε 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές αγοράς). 

Ο εν λόγω κίνδυνος για την Ένωση εστιάζεται σε ένα είδος κινδύνου: τον κίνδυνο επιτοκίου. 

 Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Ένωση δεν δραστηριοποιείται σε χώρες του εξωτερικού. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει σημαντικός κίνδυνος βάσει του οποίου η 

εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμιακές ροές των χρηματοοικονομικών μέσων της «Ένωσης» ενδέχεται να παρουσιάσουν 

αξιοσημείωτες διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις ισοτιμίες ξένου συναλλάγματος.  

Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών συναλλαγών των εταιρειών της «Ένωσης», γίνεται με το νόμισμα του κύριου οικονομικού 

περιβάλλοντος  (νόμισμα λειτουργίας) το οποίο είναι το Ευρώ. 

 Κίνδυνος επιτοκίου 

Οι δανειακές υποχρεώσεις της «Ένωσης» συνδέονται με κυμαινόμενα επιτόκια τα οποία ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς 

μπορούν είτε να παραμείνουν κυμαινόμενα ή να μετατραπούν σε σταθερά. 

Η Ένωση δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα. Όπως και στο προηγούμενο έτος τα λοιπά χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία και οι λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις δεν επηρεάζονται σημαντικά από τιμές επιτοκίων. 

Η Ένωση δεν εκτίθεται σε σημαντικό βαθμό σε κινδύνους άλλων τιμών.  
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 Πιστωτικός κίνδυνος 

H έκθεση της «Ένωσης» όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία 

αναλύονται ως εξής: 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  31/12/2014 31/12/2013 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις   2.030.109 1.145.759 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα   385.953 537.854 

  Σύνολο 2.416.062 2.640.752 

 

Η Ένωση έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών και την 

άμεση κάλυψη των απαιτήσεων με αξιόγραφα. 

Η Ένωση ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα και ενσωματώνει τις πληροφορίες αυτές στα control του 

πιστωτικού ελέγχου. Η πολιτική της «Ένωσης» είναι να συνεργάζεται μόνο με αξιόπιστους πελάτες. Στις περιπτώσεις ενδείξεων 

επισφάλειας των απαιτήσεων διενεργούνται σχετικές απομειώσεις.  

Η διοίκηση της «Ένωσης» θεωρεί ότι όσες απαιτήσεις δεν έχουν απομειωθεί είναι υψηλής πιστωτικής ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερημένων.  

Για τις λοιπές απαιτήσεις όπως και για τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά στοιχεία, η Ένωση δεν εκτίθεται σε σημαντικό πιστωτικό 

κίνδυνο.  

 

 Κίνδυνος ρευστότητας 

Η Ένωση διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των μακροπρόθεσμων 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά.  
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Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

Οι στόχοι της «Ένωσης» όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα της να συνεχίσει τη 

δραστηριότητα της (going-concern) αποδοτικά. 

 

Η Ένωση παρακολουθεί τα κεφάλαια της με βάση το συντελεστή μόχλευσης. Ο εν λόγω συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον 

καθαρό δανεισμό με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται ως το «Σύνολο δανεισμού» 

(συμπεριλαμβανομένου «βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού» όπως εμφανίζεται στον Ισολογισμό) μείον «Ταμειακά 

διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα». Τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια κεφάλαια» όπως 

εμφανίζονται στον ισολογισμό συν τον καθαρό δανεισμό. 

  
 

31/12/2014 31/12/2013 

Σύνολο Δανεισμού 
 

7.638.865 7.653.960 

Μείον : Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 
 

385.953 537.854 

Καθαρός δανεισμός 
 

7.252.912 7.116.106 

Ίδια κεφάλαια 
 

8.082.076 8.541.803 

Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 
 

15.334.989 15.657.909 

Συντελεστής μόχλευσης 
 

47% 45% 

 

Ι. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 
Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τις Οικονομικές 

Καταστάσεις της «Ένωσης». 

ΙΑ. ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

Με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης με αρ. 11365/08, ορίστηκε ένα ελάχιστο 

περιεχόμενο στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων, το οποίο πρέπει να δημοσιεύεται στον πολιτικό και οικονομικό τύπο. Επειδή 

τα στοιχεία που δημοσιεύονται είναι αποσπασματικά σε σχέση με το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων,  γίνεται ρητή αναφορά 

σε αυτό το ζήτημα και ο αναγνώστης παροτρύνεται να μελετήσει τις συνολικές οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση των 

ελεγκτών. 

Στην απόφαση επιβάλλεται η κοινοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών, οι περισσότερες από τις οποίες κανονικά εμφανίζονται 

στις σημειώσεις, όταν αυτές έχουν την πληρότητα που επιβάλλεται. Η πληροφόρηση όμως για αυτά τα θέματα, μπορεί να βρίσκεται 

σε διάφορες παραγράφους μέσα στο κείμενο των σημειώσεων ή να μην παρέχεται ακριβώς με τον τρόπο που επιβάλλεται από την 

ΚΥΑ. Για το λόγο αυτό, στη συγκεκριμένη παράγραφο, θα αναπτυχθούν θέματα που αναφέρονται στην ΚΥΑ και θα δοθεί η σχετική 

πληροφόρηση, με τρόπο πιο πλήρη σε ορισμένες περιπτώσεις, καθώς και σχετικές παραπομπές στο κείμενο των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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 Απασχολούμενο προσωπικό 

Προσωπικό   2014 2013 2012 2011 2010 

Μέσος όρος προσωπικού άτομα            90 77 160 163 221 

Μέσος όρος προσωπικού κατά 
κατηγορίες: 

      Διοικητικό προσωπικό άτομα 
 

24 24 50 52 100 

Εργατοτεχνικό προσωπικό 
 

66 53 110 111 121 

              Σύνολο άτομα        90 77 160 163 221 

 

 

 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Η Ένωση δεν έχει φορολογικό ενδιαφέρον για τις αρμόδιες αρχές για τις μέχρι τώρα διαχειριστικές χρήσεις της. 

 

 Επίδικες διαφορές, δικαστικές υποθέσεις 

Υπάρχουν ορισμένες διαφορές ή αποφάσεις δικαστικής ή διαιτητικής φύσης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ενδέχεται να έχουν 

σημαντικές επιπτώσεις για την Ένωση. Ωστόσο, στα βιβλία της «Ένωσης» υπάρχουν σχηματισμένες προβλέψεις για την κάλυψη 

έκτακτων κινδύνων (βλ. ανωτέρω ανάλυση. 
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Αρμόδια Υπηρεσία:                 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:    

Διεύθυνση διαδικτύου:

Νόμιμος ελεγκτής:

Ελεγκτική εταιρεία:

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

31/12/2014 31/12/2013
01/01 - 

31/12/2014

01/01 - 

31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 11.759 12.150 Κύκλος εργασιών 13.323 13.309

Επενδύσεις σε ακίνητα Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 2.424 2.138

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 20 20 268 270

Αποθέµατα 2.970 2.987 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (314) (359)

Απαιτήσεις από πελάτες 2.030 1.146 Κέρδη / (ζ ηµιές) µετά από φόρους (Α) (314) (359)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.186 4.363

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 20.964 20.666

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Συνεταιριστικό κεφάλαιο 76 207 614 612

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 8.006 8.335

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 8.082 8.542

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 8.082 8.542

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 2.425 2.752

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 82 80

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 5.214 4.902

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 5.161 4.391

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 12.882 12.124

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 20.964 20.666

01/01 - 

31/12/2014

01/01 - 

31/12/2013

31/12/2014 31/12/2013 Λειτουργικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από απαιτήσεις 12.977 13.592

8.542 8.920 Πληρωμές για αγορές, δαπάνες επιχ/σης (12.577) (14.027)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (314) (359) Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων - -

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου (131) 9 Τόκοι πληρωθέντες (490) (594)

Λοιποί φόροι (125) - Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (90) (1.029)

Αποθεματικό Κεφαλαίου Συνεταιρισμού 111 (28) Επενδυτικές δραστηριότητες -

Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άϋλων παγίων 46 (727)

8.082 8.542 Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άϋλων παγίων - -

Πληρωμές για την αγορά θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κ.λπ. - -

Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κ.λπ. - -

Πληρωμές για την αγορά επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιογράφων) - -

Εισπράξεις από πώληση επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιογράφων) - -

Τόκοι εισπραχθέντες 2 26

Μερίσματα εισπραχθέντα - -

Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 48 (701)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες -

Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και υπέρ το άρτιο 9

Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου - -

Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 1.910 3.936

Εξοφλήσεις δανείων (2.020) (2.815)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις - -

Μερίσματα πληρωθέντα - -

Είσπραξη από επιχορηγήσεις παγίων - -

Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

(γ)
(109) 1.129

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα 

περιόδου 

(α)+(β)+(γ)

(152) (600)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 538 1.138

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 386 538

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Α.Μ.053082

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Α.Μ 324501

8. Τα ποσά εμφανίζονται σε χιλιάδες ευρώ. Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε

στρογγυλοποιήσεις.

7. Το θέμα έμφασης στην Έκθεση Ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή αναφέρεται στο γεγονός ότι

μεταφέρθηκαν κατευθείαν στην Καθαρή Θέση φόροι που αφορούν προηγούμενη χρήση ποσού €

125.287,88 αντί να εμφανιστούν στα αποτελέσματα χρήσης. Αν εμφανίζονταν οι φόροι στα

αποτελέσματα, αυτά θα εμφανίζονταν ισόποσα μειωμένα.  

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

3. Οι επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δεν ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονομική

κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας. Ωστόσο, καθώς η Ενωση εμπλέκεται σε δικαστικές διαμάχες έχει

σχηματιστεί πρόβλεψη για έκτακτους κινδύνους η οποία αναλύεται παρακάτω

6. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης

καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Αγροτικού Συνεταιρισμού στη λήξη της

τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους µε τα συνδεδεμένα µέρη, όπως αυτά

ορίζονται στο ∆ΛΠ 24 είχε ως εξής:

5. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού ανήλθε σε 90 άτομα (2013: 77 )

Στο ανωτέρω απασχολούμενο προσωπικό περιλαμβάνονται και εποχιακοί εργάτες των οποίων η σχέση

εργασίας με την Ενωση ενδεχομένως να έχει τερματιστεί κατά την παρούσα ημερομηνία

4. Τα ποσά των σωρευτικά σχηματιζόμενων προβλέψεων είναι € 1.495.181,64.

Μεσολόγγι, 15 Ιουνίου 2015

2. Η Ενωση, παρουσιάζει φορολογικές Ζημιές

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €

ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης 

(01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 

(31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Επί των ακινήτων του Αγροτικού Συνεταιρισμού έχουν εγγραφεί υποθήκες υπέρ Τραπέζης Πειραιώς

(Πρώην Αγροτική) γιά εξασφάλιση τραπεζικών δανείων το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οποίων

ανέρχονταν την 31/12/2014 στο ποσό των ευρώ 7.639 χιλ €

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (Ebitda)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Αμεση μέθοδος)

ποσά εκφρασµένα σε χιλ. € ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων

                                  (Α.Μ. ΣΟΕΛ 127)

Γνώμη χωρίς επιφύλαξη- με έμφαση 

θέματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ  ΕΣΟ∆ΩΝ

Γαρμπής Νίκος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25011)

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ - "Η ΕΝΩΣΗ"

ΑΦΜ 096000289

Ναυπάκτου 35, Μεσολόγγι,  ΤΚ 30200

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

(δημοσιευόμενα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του "Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσολογγίου 

Ναυπακτίας". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Ενωση, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Ενωσης, όπου αναρτώνται οι 

οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.            

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων

www.easmn.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των 

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:
15/6/2015

2014 2013

Αμοιβές συνεδριάσεων μελών Δ.Σ.           11 15

Αμοιβές συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης 9 9

20 24


