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Α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Σας θέτουμε υπόψη σας για έγκριση τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020, οι οποίες έχουν συνταχθεί  βάσει των Ελληνικών 
Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) και σας παραθέτουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

Με την λήξη της 7ης εταιρικής χρήσης ο Συνεταιρισμός παρουσιάζει, σύμφωνα με τις 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του, οι οποίες έχουν συνταχθεί βάσει των Ε.Λ.Π., τα 
παρακάτω οικονομικά στοιχεία: 

Οι πωλήσεις του Συνεταιρισμού κατά την χρήση του 2020 ανήλθαν σε € 17.810.209 
από € 18.176.202 το 2019, μειωμένες  κατά ποσοστό 2% περίπου.  

Το αποτέλεσμα προ φόρων της κλειόμενης χρήσης 2020 ανήλθε σε κέρδος ποσού € 
2.049.982 έναντι του κέρδος ποσού € 3.038.455 της προηγούμενης χρήσης 2019. 

Σημειώνεται ότι στην προηγούμενη χρήση 2019 είχαν αναγνωριστεί έκτακτα έσοδα 
ποσού 1.139.381,80 € από την διαγραφή της υποχρέωσης προς την «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΕ» βάσει της αμετάκλητης απόφασης με αριθμό 89/2019 του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σύμφωνα με την οποία απορρίφθηκε η αγωγή με 
την οποία αυτή ζητούσε να υποχρεωθεί ο ΑΣ Βόλου να της καταβάλλει το παραπάνω 
αναφερόμενο ποσό από την διακίνηση και πώληση λιπασμάτων, κατά το χρονικό 
διάστημα από 31/7/1984 έως και 18/5/1998.  

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες του Συνεταιρισμού διαμορφώθηκαν την κλειόμενη 
χρήση 2020 σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση 2019, ως εξής: 

-  Το σύνολο των υποχρεώσεων προς τα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 43% το 2020 
από   54% το 2019. 

-  Το ποσοστό της προ φόρων κερδοφορίας  επί του κύκλου εργασιών διαμορφώθηκε 
στο 12% το 2020 από 17% το 2019. 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩN 

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

- αξιολογεί τους κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις 
λειτουργίες του Συνεταιρισμού 

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

- μελετά δυνατότητες χρήσης ή απόκτησης χρηματοοικονομικών μέσων ή 
εργαλείων αντιστάθμισης των κινδύνων 
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Η έκθεση του Συνεταιρισμού στο κίνδυνο ρευστότητας και πιστωτικό είναι κίνδυνοι 
εξαρτώμενοι στο μέλλον από τους κινδύνους που απορρέουν από το γενικότερο 
οικονομικό περιβάλλον και τις προοπτικές της ελληνικής και παγκόσμιας αγοράς.  

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

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

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

 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ  ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Στη χρήση 2020 το κεφάλαιο του Συνεταιρισμού δεν παρουσίασε καμία μεταβολή.  

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Ο Συνεταιρισμός πέρα των συμμετοχών του στο κεφάλαιο άλλων οντοτήτων δεν 
κατέχει χρηματοοικονομικά μέσα αντιστάθμισης.  

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Στην πολιτική του Συνεταιρισμού εντάσσεται και η πλήρης συμμόρφωση με όλες τις 
νομοθετικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος. Από τη 
λειτουργίας του δεν επέρχεται επιβάρυνση του περιβάλλοντος.    

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Στο Συνεταιρισμό απασχολήθηκαν στη χρήση 2020  κατά μέσο όρο 138 άτομα με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας και συνολικά καταβλήθηκαν για μισθούς, ημερομίσθια, 
εργοδοτικές εισφορές και λοιπές επιβαρύνσεις που αφορούν στο προσωπικό  3,4 εκατ. 
ευρώ. Επιπλέον καταβλήθηκαν αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 102 χιλ. 
ευρώ και αμοιβές διευθυντικών στελεχών 113 χιλ. ευρώ περίπου.  Η διοίκηση του 
Συνεταιρισμού μέσω της στρατηγικής του παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους 
εργαζόμενους ανεξάρτητα από τα διαφορετικά χαρακτηριστικά τους, παρέχοντας 
ασφάλεια και συνθήκες υγιεινής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.  

 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Ο Συνεταιρισμός έχει ως στόχο για το έτος 2021 τη διατήρηση της υγιούς ανάπτυξης 
που είχε τον προηγούμενο χρόνο για την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων και το έτος 
2021. 

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

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

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

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 
ΣΗΜΕΡΑ 

 

Η εμφάνιση του ιού COVID -19, o οποίος εξελίχθηκε σε μια παγκόσμια πανδημία που 
έπληξε όλες τις οικονομίες του κόσμου, όπως είναι φυσικό επηρέασε και τον δικό μας 
Συνεταιρισμό. Πάρα ταύτα, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, δεν έχουμε υποστεί ιδιαίτερα 
σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών μας, ούτε έχουμε σοβαρές αρνητικές 
συνέπειες. Παραμένουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία του Συνεταιρισμού 
εν μέσω της πανδημίας, χωρίς ωστόσο να μπορούμε να αποκλείσουμε τυχόν ζημία του 
ΑΣ Βόλου στο μέλλον.  

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ /ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

Ο Συνεταιρισμός διαθέτει δύο υποκαταστήματα. 

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Οι συναλλαγές του Συνεταιρισμού με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 

 

 

 

Βόλος 11/05/2021 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

 

Πρίντζος Νικήτας 

1/1 -
31/12/20

1/1 -
31/12/19

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 66.195 2.629
Απαιτήσεις από δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη 4.269.659 0
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 7.913 4.997
Έσοδα από τόκους από συνδεδεμένα μέρη 84.150 0
Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου 101.667 131.443
Αμοιβές βασικών διοικητικών στελεχών 113.137 113.530
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Β. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 
Προς τα Μέλη του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη με επιφύλαξη  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (ο Συνεταιρισμός), οι οποίες αποτελούνται από την 
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2020, τις καταστάσεις 
αποτελεσμάτων και μεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία 
αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην 
παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες 
οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 
οικονομική θέση του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΒΟΛΟΥ κατά την 31η Δεκεμβρίου 
2020 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία 
αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.   

 
Βάση για γνώμη με επιφύλαξη  

Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού  δεν 
έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις  2017 - 2020. Ως εκ τούτου 
τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Ο 
Συνεταιρισμός δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των 
προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν 
έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον 
έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του 
ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.  
 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως 
αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα 
πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες 
ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από τον 
Συνεταιρισμό, καθ’ όλη τη διάρκεια του  διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα 
Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων 
Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και 
τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου 
Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει 
είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη. 
 
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για 
εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε 
να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από 
ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 
αξιολόγηση της ικανότητας του Συνεταιρισμού να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, 
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γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη 
συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει τον 
Συνεταιρισμό ή να διακόψει τη δραστηριότητά του ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική 
εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές 
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που 
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία 
περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού 
επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, 
όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα 
ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή 
από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε 
εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που 
λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην 
Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό 
σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

● Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές 
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας 
ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε 
ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη 
μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι 
υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει 
συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή 
παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

● Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό 
το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με 
σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού 
ελέγχου του Συνεταιρισμού. 

● Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 
χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών 
γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  

● Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής 
αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που 
αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή 
συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα 
του Συνεταιρισμού να συνεχίσει τη δραστηριότητά του. Εάν συμπεράνουμε ότι 
υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να 
επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών 
καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη 
γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται 
μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες 
ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα ο Συνεταιρισμός να παύσει να λειτουργεί ως 
συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

● Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών 
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο 
οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα 
με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 
 
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το 
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, 
συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού 
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ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης 
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις. 
Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΒΟΛΟΥ και το περιβάλλον του, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις 
ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού του Συμβουλίου.  

Χαλάνδρι, 21 Μαΐου 2021 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Γεώργιος Πετρόπουλος 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 35021 

 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 
Λ. Κηφισίας 294, Χαλάνδρι 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 180 
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Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σημειώσεις
1/1- 

31/12/2020
1/1 - 

31/12/2019

Κύκλος εργασιών 3.1 17.810.209           18.176.202           
Κόστος πωλήσεων 3.2 (13.573.084)          (14.123.293)          
Μικτό αποτέλεσμα 4.237.125          4.052.910          

Λοιπά συνήθη έσοδα 3.3 320.967                373.449                
Έξοδα διοίκησης 3.2 (917.655)              (1.122.438)           
Έξοδα διάθεσης 3.2 (1.884.943)           (1.655.181)           
Λοιπά έξοδα και ζημιές 3.5 (33.513)                (664)                     
Λοιπά έσοδα και κέρδη 3.4 251.345                1.393.554             
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 1.973.327          3.041.630          

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 97.133                 16.819                 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (20.478)                (19.994)                
Αποτελέσματα - κέρδη (ζημιές) προ φόρων 2.049.982          3.038.455          

Φόρος εισοδήματος 3.6 (216.478)              (393.425)              
Αποτελέσματα - Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους 1.833.504          2.645.030          
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Δ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Σημειώσεις 31/12/2020 31/12/2019

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα 3.7 1.810.590                1.980.096                
Μηχανολογικός εξοπλισµός 3.7 2.777.809                3.173.193                
Λοιπός εξοπλισµός 3.7 39.757                     58.539                     
Λοιπά ενσώµατα στοιχεία 3.7 319.012                   355.971                   
Σύνολο 4.947.168             5.567.798             
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα 69.392                     70.536                     
Σύνολο 69.392                  70.536                  
Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 3.8 177.814                   133.814                   
Δάνεια και απαιτήσεις 4.269.659                0
Λοιπά 1.663                      1.663                      
Σύνολο 4.449.135             135.477                
Σύνολο µη κυκλοφορούντων 9.465.695             5.773.811             

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Έτοιµα και ηµιτελή προϊόντα 265.005                   178.355                   
Εµπορεύµατα 29.430                     207.133                   
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 456.530                   415.840                   
Προκαταβολές για αποθέµατα 72.178                     57.971                     
Σύνολο 823.144                859.299                
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις 3.9 5.580.614                5.908.158                
Λοιπές απαιτήσεις 631.042                   153.890                   
Προπληρωµένα έξοδα 11.820                     11.820                     
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 3.10 1.673.487                4.052.911                
Σύνολο 7.896.963             10.126.779           
Σύνολο κυκλοφορούντων 8.720.107             10.986.078           
Σύνολο ενεργητικού 18.185.802           16.759.889           

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή θέση
Καταβληµένα κεφάλαια
Κεφάλαιο 139.759                   139.759                   
Σύνολο 139.759                139.759                
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 3.11 3.161.846                3.161.846                
Αφορολόγητα αποθεµατικά 3.11 526.400                   526.400                   
Αποτελέσµατα εις νέο 8.606.445                6.772.942                
Σύνολο 12.294.691           10.461.187           
Σύνολο καθαρής θέσης 12.434.450           10.600.946           

Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 415.002                   415.002                   
Σύνολο 415.002                415.002                

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 60.768                     60.768                     
Κρατικές επιχορηγήσεις 3.12 1.723.840                1.945.591                
Σύνολο 1.784.608             2.006.359             

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εµπορικές υποχρεώσεις 3.13 2.139.179                2.268.232                
Φόρος εισοδήµατος 3.14 370.935                   384.077                   
Λοιποί φόροι και τέλη 3.14 90.400                     95.164                     
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 205.103                   209.403                   
Λοιπές υποχρεώσεις 718.141                   747.125                   
Έσοδα επόµενων χρήσεων 27.984                     33.581                     
Σύνολο 3.551.743             3.737.581             
Σύνολο υποχρεώσεων 5.336.350             5.743.941             
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 
υποχρεώσεων 18.185.802           16.759.889           
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Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

 

 
 
 
 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποθεματικά 
νόμων και 

καταστατικού

Αφορολόγητα 
 αποθεματικά

Αποτελέσματα 
εις νέον

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 155.834 3.162.209 526.400 4.127.911 7.972.354
Αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου -16.075 0 0 0 -16.075
Τακτοποίηση αποθεματικου ΣΥΝΕΛ -363 -363
Καθαρά Αποτελέσματα περιόδου 1/1-31/12/2019 0 0 0 2.645.030 2.645.030
Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 139.759 3.161.846 526.400 6.772.941 10.600.946
Αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου 0 0 0 0 0
Καθαρά Αποτελέσματα περιόδου 1/1-31/12/2020 0 0 0 1.833.504 1.833.504
Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 139.759 3.161.846 526.400 8.606.445 12.434.450
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ΣΤ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ 

 
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βόλου  (στο εξής ως «Συνεταιρισμός» ή «Οντότητα» ) 
πρώην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Βόλου, δευτεροβάθμια Συνεταιριστική 
Οργάνωση ιδρύθηκε το 1926 και μετατράπηκε δια της συγχώνευσης, σύμφωνα με το 
Νόμο 4015/2011, σε πρωτοβάθμιο Συνεταιρισμό στις 28/2/2014. Η διάρκεια του είναι 
απεριόριστη και εγκρίθηκε με την υπ.΄αριθμ. 70/28-2-2014 απόφαση του 
Ειρηνοδικείου Βόλου και καταχωρήθηκε στις 28-2-2014 στο Μητρώο Αγροτικών 
Συνεταιρισμών με αριθμό 105/1. Μετέπειτα, μετά και το Νόμο 4384/2016 έλαβαν χώρα 
περαιτέρω τροποποιήσεις του καταστατικού, η δε τελευταία τροποποίηση του 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/8-1-2020 πράξη του Ειρηνοδίκη Βόλου και 
καταχωρήθηκε στις 8-1-2020 στο Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών που τηρείται στο 
Ειρηνοδικείου Βόλου με αριθμό μητρώου 105/5/8-1-2020. 
Σύμφωνα με το καταστατικό του, ο Συνεταιρισμός αποσκοπεί, με την ισότιμη 
συνεργασία και την αμοιβαία βοήθεια των συνεταίρων  μελών του στην οικονομική, 
κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μιας συνιδιόκτητης και 
δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης. 
Η έδρα του Συνεταιρισμού βρίσκεται στην Α΄ ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ (ΤΚ 38500).    

 
 
2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 
2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2020-31/12/2020 έχουν καταρτιστεί 
σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 “Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις 
και άλλες διατάξεις” και απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού 
και του παθητικού, την καθαρή θέση, και τα αποτελέσματα του Συνεταιρισμού κατά 
την 31/12/2020.  
 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους 
και με την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας («going concern») και ο 
συνεταιρισμός δεν τελεί υπό εκκαθάριση.  
 
Η Διοίκηση του Συνεταιρισμού εκτιμά ότι δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε 
κίνδυνο την προοπτική του ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 
 
Ο Συνεταιρισμός δεν παρεκκλίνει από την εφαρμογή των διατάξεων Ν.4308/2014 
προκειμένου να εκπληρώσει την υποχρέωση περί εύλογης παρουσίασης των 
χρηματοοικονομικών του καταστάσεων. 
 
Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με περισσότερα 
από ένα κονδύλια του ισολογισμού. 

 
Οι Οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ που είναι το νόμισμα στο οποίο 
δραστηριοποιείται ο Συνεταιρισμός. 
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2.2. Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων 
(«Νέα ΕΛΠ») 

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

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

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

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

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

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

Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων  25 
Μηχανήματα 10 
Φορτηγά – Μέσα εσωτερικών 
Μεταφορών  

8 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 5 
Έπιπλα -Λοιπός Εξοπλισμός 10 

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

 
- Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Αρχική αναγνώριση  
Κατά την αρχική αναγνώριση τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται 
αρχικά στο κόστος κτήσης.  

 
Μεταγενέστερη επιμέτρηση  
Τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο κόστος 
κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες 
απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των αύλων στοιχείων με 
συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα 
στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται 
με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. 
 
Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική 
ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρώνται στο κόστος κτήσης 
μείον αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και μείον ζημίες απομείωσης όταν 
κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

 
Κατά την 31/12/2018 ο Συνεταιρισμός έχει αναγνωρίσει στα άυλα περιουσιακά 
στοιχεία το κόστος  κτήσης αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας φωτοβολταϊκού 
πάρκου, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία εντός της κλειόμενης χρήσης. Η ωφέλιμη ζωή 
διάρκεια ζωής ανέρχεται σε 20 έτη.  

 
 
2.3.2. Μισθώσεις 
 
Μίσθωση ορίζεται ως μία συμφωνία στην οποία ο εκμισθωτής μεταβιβάζει στο 
μισθωτή, έναντι ανταλλάγματος, το δικαίωμα χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου για 
μια συμφωνημένη περίοδο. Ο συνεταιρισμός δεν χρησιμοποιούσε μισθώσεις κατά την 
31η Δεκεμβρίου 2020 και 2019 αντίστοιχα. 

 
2.3.3 Απομείωση παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 
 
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ενσώματα) που επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος 
υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις και 
εφόσον εκτιμάται ότι η επίπτωση της ενδεχόμενης απομείωσης στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις είναι σημαντική. Ζημίες απομείωσης προκύπτουν όταν η ανακτήσιμη αξία 
του παγίου καταστεί μικρότερη από τη λογιστική του αξία. Ως ανακτήσιμη αξία ενός 
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περιουσιακού στοιχείου ορίζεται το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εύλογης αξίας 
μειωμένης με το κόστος διάθεσης ενός περιουσιακού στοιχείου και της αξίας χρήσης 
αυτού. Η αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών που 
αναμένεται να προκύψουν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από 
τη διάθεσή του στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. 

 
Υποχρέωση αναγνώρισης ζημίας απομείωσης υπάρχει μόνο όταν εκτιμάται ότι η 
απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα και είναι σημαντικού ποσού. Εάν κρίνεται ότι η 
απομείωση είναι παροδικού χαρακτήρα δεν λογίζεται. Τυχόν ζημία απομείωσης 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσεως ως έξοδο. Οι ζημίες απομείωσης 
αναστρέφονται στα αποτελέσματα, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν παύουν να 
υφίστανται. 

 
Δε συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτίμησης κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2020 και 2019 αντίστοιχα. 
 
 
 

 
2.3.4. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 
 Αρχική αναγνώριση  
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος που απαιτήθηκε για 
την απόκτησή τους. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών 
διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που 
διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς. 
 
Μεταγενέστερη επιμέτρηση  
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρούνται 
στο κόστος κτήσεως μείον τυχόν ζημιών απομείωσης. 
Ειδικά και αποκλειστικά τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος, είτε με 
τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου είτε με τη σταθερή μέθοδο. Η 
επιμέτρηση στο αποσβέσιμο κόστος, αντί της επιμέτρησης στο κόστος κτήσης, 
εφαρμόζεται όταν η μέθοδος του αποσβέσιμου κόστους έχει σημαντική επίπτωση στα 
ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Κάθε χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (έντοκο ή μη) υπόκεινται σε έλεγχο 
απομείωσης, όταν υπάρχουν οι σχετικές ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 
του άρθρου 19 του νόμου 4308/2014. 
Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται όταν η ανακτήσιμη αξία του στοιχείου υπολείπεται της 
λογιστικής του αξίας. Ειδικά για τα μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία (μη 
κυκλοφορούν ενεργητικό), οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται όταν εκτιμάται ότι η 
απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα. Εάν κρίνεται ότι η απομείωση είναι παροδικού 
χαρακτήρα δεν λογίζεται. 
Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό 
περιουσιακό στοιχείο είναι το μεγαλύτερο από: 
α) την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό 
στοιχείο, υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου ή 
β) την εύλογη αξία του στοιχείου μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πώλησης. 

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

● εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή 
● μεταβιβάσει όλους ουσιαστικά τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν 

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

 
2.3.6. Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία 
 
 Τρέχουσα φορολογία  

Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις φόρων εισοδήματος για την τρέχουσα περίοδο 
επιμετρούνται στο ποσό που αναμένεται να ανακτηθεί από ή να πληρωθεί στις 
φορολογικές αρχές. Τα ποσοστά του φόρου και οι φορολογικοί νόμοι που 
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ποσού είναι εκείνα που έχουν θεσπιστεί έως 
την ημερομηνία κατάστασης οικονομικής θέσης. 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος για την κλειόμενη χρήση καθώς και για 
προηγούμενες χρήσεις υπολογίζεται με βάση τα ποσά που εκτιμάται ότι θα καταβληθούν 
στις φορολογικές αρχές, χρησιμοποιώντας τους θεσμοθετημένους φορολογικούς 
συντελεστές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η πρόβλεψη φόρου εισοδήματος 
περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση όπως προκύπτει από τη 
δήλωση φόρου εισοδήματος και τους εκτιμώμενους πρόσθετους φόρους που πιθανόν 
να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων, στη 
βάση ευρημάτων προηγούμενων φορολογικών ελέγχων. Ως εκ τούτου, η τελική 
εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία 
έχουν καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις. 

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

 
 Αναβαλλόμενη φορολογία  

Δεν υιοθετήθηκε από τον Συνεταιρισμό καθώς είναι προαιρετική από τον Ν.4308/2014. 
 
 
2.3.7. Αποθέματα 
 
Αρχική αναγνώριση  
Τα αποθέματα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Το κόστος κτήσης των 
αποθεμάτων περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν 
αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. 

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

 
 
2.3.8. Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία 
     
Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). 
Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα 
ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημιές απομείωσης. 
Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. 
Μεταγενέστερα, επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και 
ανακτήσιμης αξίας. 
 

 
2.3.9. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
Τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα, περιλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο καθώς και 
καταθέσεις σε τράπεζες. 

 
 
2.3.10. Συνεταιριστικό κεφάλαιο 
 
Οι συνεταιριστικές μερίδες καταχωρούνται ως στοιχεία της καθαρής θέσης. Κόστος που 
σχετίζεται άμεσα με στοιχείο της καθαρής θέσης παρακολουθείται αφαιρετικά του 
στοιχείου αυτού της καθαρής θέσης, εφόσον είναι σημαντικό για τις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση το εν λόγω ποσό αναγνωρίζεται ως έξοδο στην 
περίοδο που αφορά. 

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

 
Μεταγενέστερη επιμέτρηση  
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
επιμετρούνται στα οφειλόμενα ποσά. 

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

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

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

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

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

 
 
 
2.3.14. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την 

υπηρεσία 
 
Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, 
αναγνωρίζονται και επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά 
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.  
 
2.3.15. Κρατικές επιχορηγήσεις 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως 
υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η 
έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις 
αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της 
αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα 
αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα 
αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές 
επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο 
που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει 
βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα 
μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα 
έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα. 
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2.3.16. Έσοδα 
 
Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία 
καθίστανται δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
- Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται 
με την κυριότητά τους. 
- Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 
- Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και 
θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης 
(μέθοδος του ποσοστού ολοκλήρωσης) και εφόσον θεωρείται σφοδρά πιθανή η εισροή 
του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά, μπορεί να εφαρμόζεται η 
μέθοδος της ολοκληρωμένης σύμβασης, όταν δεν επηρεάζονται σημαντικά τα μεγέθη 
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

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

α) Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη 
σταθερή μέθοδο. 
β) Tα μερίσματα ή παρόμοιας φύσης εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή 
θέση άλλων οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει 
τη διανομή τους (απόφαση Γενικής Συνέλευσης) 
γ) Tα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων. 
 

 
2.3.17. Μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών 
 

Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται 
αναδρομικά με τη διόρθωση: 
- Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της 
καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη 
της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και 
- Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των 
λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου. 
 
Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία 
διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές 
περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά. 
Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους. 
 
 

 
2.3.18 Λογιστικές εκτιμήσεις - κρίσεις 
 
Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των  
παγίων (ωφέλιμες ζωές), την απομείωση των απαιτήσεων λόγω μη ανακτησιμοτητάς 
τους, των προβλέψεων για αποζημίωση του προσωπικού και των προβλέψεων για 
εκκρεμοδικίες. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται 
στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων 
αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναμένεται να 
πραγματοποιηθούν. 
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
 
3.1. Κύκλος Εργασιών 
 
Ο κύκλος εργασιών στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις για τις χρήσεις 2020 και 
2019 αναλύεται ως εξής: 
 

 
 
 
 
3.2. Κόστος Πωλήσεων, έξοδα διοίκησης και διάθεσης 
 
Το κόστος πωλήσεων που παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις προκύπτει ως 
ακολούθως: 
 

 
 
 
 
Οι λογαριασμοί που έχουν μεριστεί στη λειτουργία διοίκησης έχουν ως εξής: 
 

 
 
 
Οι λογαριασμοί που έχουν μεριστεί στη λειτουργία διάθεσης έχουν ως εξής: 

1/1- 
31/12/2020

1/1 - 
31/12/2019

Πωλήσεις εμπορευμάτων 1.071.389 1.220.387 
Πωλήσεις προιόντων 16.601.658 16.779.964 
Πωλήσεις υπηρεσιών 80.291 99.883 
Πωλήσεις βοηθητικών υλών & υλικών 
συσκευασίας 56.871 75.969 
Σύνολο πωλήσεων 17.810.209 18.176.202 

1/1 -
31/12/20

1/1 -
31/12/19

Αναλώσεις  αποθεμάτων 9.470.435 9.977.974
Aμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.945.707 1.808.340
Aμοιβές και έξοδα τρίτων 11.167 21.917
Παροχές τρίτων 668.595 657.105
Φόροι τέλη 149.063 57.811
Διάφορα έξοδα 601.472 976.996
Αποσβέσεις 726.646 623.149
Σύνολο 13.573.084 14.123.293

1/1 -
31/12/20

1/1 -
31/12/19

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 458.988 495.368
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 53.907 73.342
Παροχές τρίτων 68.225 48.667
Φόροι - Τέλη 159.713 19.287
Διάφορα έξοδα 151.423 400.690
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 25.398 85.083
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 0 0
Σύνολο 917.655 1.122.438
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3.3. Λοιπά συνήθη έσοδα 
 
Τα λοιπά συνήθη έσοδα αναλύονται ως εξής: 

 

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

 
 
H μεταβολή του ποσού των Έκτακτων & Ανόργανων εσόδων προέκυψε από την Απόφαση 
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υπέρ του Συνεταιρισμού.  
 
 
3.5. Λοιπά έξοδα και ζημιές 
 
Τα λοιπά έξοδα και ζημιές αναλύονται ως ακολούθως: 
 

1/1 -
31/12/20

1/1 -
31/12/19

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 991.985 1.057.276
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 9.103 12.318
Παροχές τρίτων 77.724 135.530
Φόροι - Τέλη 3.227 6.228
Διάφορα έξοδα 772.704 392.003
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 30.200 51.827
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 0 0
Σύνολο 1.884.943 1.655.181

1/1 -
31/12/20

1/1 -
31/12/19

Επιχορηγήσεις 93.182 149.560
Έσοδα από ενοίκια 214.179 213.643
Έσοδα από προμήθειες 13.606 10.246
Σύνολο λοιπών εσόδων 320.967 373.449

1/1 -
31/12/20

1/1 -
31/12/19

Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 26.794 1.169.538
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 2.800 0
Αναλογούσες στην χρήση 
επιχορηγήσεις 221.751 224.016
Σύνολο 251.345 1.393.554
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3.6. Φόρος εισοδήματος 

Ο Συνεταιρισμός  φορολογείται με ονομαστικό συντελεστή 10% (2019: 13%). Η δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που 
δηλώνονται παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν  τις  
δηλώσεις  και  τα  βιβλία  και  στοιχεία  του  φορολογούμενου  και  εκδοθεί  η  τελική  
έκθεση  ελέγχου.  Οι φορολογικές ζημίες στο βαθμό που γίνονται αποδεκτές από τις 
φορολογικές αρχές μπορούν να συμψηφιστούν με μελλοντικά κέρδη για διάστημα πέντε 
ετών από το έτος στο οποίο προέκυψαν.  
 
Ο φόρος εισοδήματος που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης για 
τις χρήσεις που έληξαν την 31.12.2020 (216 χιλ. ευρώ) και 31.12.2019 (393 χιλ. ευρώ) 
περιλαμβάνει τον τρέχον φόρο εισοδήματος.  
 

3.7. Ενσώματα πάγια 
 
Η μεταβολή των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Συνεταιρισμού της χρήσης 2020 
και της αντίστοιχης συγκρίσιμης χρήσης 2019 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 

 
 

1/1 -
31/12/20

1/1 -
31/12/19

Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 9.215 664
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 24.297 0
Σύνολο λοιπών εξόδων 33.513 664

Γήπεδα-
οικόπεδα

Κτίρια & 
τεχνικά έργα

Μηχ/κός 
εξοπλισμός

Λοιπός 
εξοπλισμός

Λοιπά 
ενσώματα 

πάγια Σύνολο
Αξία κτήσης την 1 
Ιανουαρίου 2019

253.353 4.801.321 9.393.985 768.485 899.825 16.116.969

Προσθήκες 0 53.809 20.134 204.723 278.666
Μειώσεις 0 0 (181.235) 0 (1.003) (182.239)
Αξία κτήσης την 31 
Δεκεμβρίου 2019

253.353 4.801.321 9.266.558 788.619 1.103.545 16.213.396

Προσθήκες 0 0 149.509 24.495 15.700 189.704
Μεταφορές 0 (52.640) 18.990 0 33.650 0
Μειώσεις 0 0 (21.350) 0 (12.500) (33.850)
Αξία κτήσης την 31 
Δεκεμβρίου 2020

253.353 4.748.681 9.413.707 813.114 1.140.395 16.369.250

Σωρευμένες αποσβέσεις 1 
Ιανουαρίου 2019

0 2.957.711 5.724.464 688.920 689.201 10.060.296

Αποσβέσεις 0 116.868 539.515 41.160 58.373 755.916
Μεταφορές / Διαγραφές 0 0 (170.614) 0 0 (170.614)
Σωρευμένες αποσβέσεις 
31 Δεκεμβρίου 2019

0 3.074.579 6.093.365 730.080 747.574 10.645.598

Αποσβέσεις 0 117.093 542.533 43.291 75.184 778.101
Μεταφορές / Διαγραφές 0 (228) (14) (1.375) (1.617)
Σωρευμένες αποσβέσεις 
31 Δεκεμβρίου 2020

0 3.191.443 6.635.899 773.357 821.383 11.422.082

Αναπόσβεστη αξία  31 
Δεκεμβρίου 2019

253.353 1.726.742 3.173.193 58.540 355.971 5.567.798

Αναπόσβεστη αξία  31 
Δεκεμβρίου 2020

253.353 1.557.238 2.777.809 39.757 319.012 4.947.168
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3.8. Συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς οντότητες 
 
Οι συμμετοχές του Συνεταιρισμού παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

Στην χρήση 2020 αποκτήθηκε ποσοστό συμμετοχής  σε τρεις νεοιδρυθείσες 
Ενεργειακές Κοινότητες στον Νομό Μαγνησίας. 

Οι μη απομειωμένες αξίες αφορούν συμμετοχές του Συνεταιρισμού στη GAIA 
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε. στη ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝ.ΕΤΑΙΡ. ΓΕΝ.ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ και 
στις τρεις Ενεργειακές Κοινότητες. 

 
 

3.9. Εμπορικές απαιτήσεις 
 
Οι εμπορικές απαιτήσεις του Συνεταιρισμού αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 

 
 

3.10. Ταμειακά διαθέσιμα 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα αναλύονται ως εξής: 
 
 

 
 
 

3.11. Αποθεματικά  
 
Τα αποθεματικά κεφάλαια αναλύονται ως ακολούθως: 
 

31/12/2020 31/12/2019
Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 312.818 268.818 
Μείον : Πρόβλεψη υποτίμησης συμμετοχών (135.005) (135.004)
Σύνολο 177.814 133.814 

31/12/2020 31/12/2019
Πελάτες εσωτερικού 4.004.499 4.038.715 
Γραμμάτια εισπρακτέα 0 2.442 
Επιταγές εισπρακτέες 1.729.835 2.038.363 
Επιταγές και Γραμμάτια  σε καθυστέρηση 97.076 24.434 
Σύνολο απαιτήσεων 5.831.410 6.103.954 
Μείον : Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (250.796) (195.796)
Σύνολο καθαρών εμπορικών απαιτήσεων 5.580.614 5.908.158 

31/12/2020 31/12/2019

Διαθέσιμα στο ταμείο 20.261 20.198
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 1.653.226 4.032.713
Σύνολο 1.673.487 4.052.911
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3.12. Κρατικές επιχορηγήσεις  

 
Εντός της χρήσης 2020 δεν εισπράχθηκαν καινούριες επιχορηγήσεις, ενώ  αποσβέστηκαν 
επιχορηγήσεις από προηγούμενες χρήσεις αξίας 222 χιλ. ευρώ.  

 

    3.13. Εμπορικές υποχρεώσεις 
 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 
 
 

3.14. Υποχρεώσεις για φόρους – τέλη 
 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού έχουν ως εξής: 
 

 
 

 

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

31/12/2020 31/12/2019
Τακτικό αποθεματικό 1.053.383 1.053.383 
Αποθεματικά καταστατικού 11.029 11.029 
Ειδικά αποθεματικά 1.961.633 1.961.633 
Αφορολόγητα αποθεματικά 526.400 526.400 
Λοιπά αποθεματικά 135.801 135.801 
Σύνολο αποθεματικών 3.688.246 3.688.246 

31/12/2020 31/12/2019
Προμηθευτές 2.066.871 2.216.475
Γραμμάτια Πληρωτέα 0 0
Επιταγές Πληρωτέες 46.078 21.183
Προκαταβολές πελατών 26.230 30.573
Σύνολο 2.139.179 2.268.232

31/12/2020 31/12/2019
Φόρος εισοδήματος 370.935 384.077
Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 49.982 53.130
Φόρος Προστιθέμενης αξίας 25.620 24.948
Λοιποί φόροι τέλη 14.797 17.087
Σύνολο 461.335 479.241
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Η φύση των συναλλαγών με τα συνδεδεμένα μέρη αφορά σε παροχή υπηρεσιών. 
 

3.16. Αμοιβές προσωπικού 
 
Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών 
εισφορών έχουν ως εξής:  
 

 
 
Στις παραπάνω αμοιβές δεν περιλαμβάνονται οι αμοιβές των μελών ΔΣ και των 
διευθυντικών στελεχών όπως παρουσιάστηκαν στην παραπάνω ενότητα. 
 
 

3.17. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  
 
Ο Συνεταιρισμός δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2017-2020, ως εκ τούτου 
τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Ο 
Συνεταιρισμός δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων 
που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει 
σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση.  
 
- Εγγυητικές επιστολές 
Οι εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση καλής εκτέλεσης συμβάσεων που έχει εκχωρήσει 
ο Συνεταιρισμός ανέρχονται σε 81.529 ευρώ.  
 
- Εμπράγματα βάρη 

Κατά την 31.12.2020 υφίσταται υποθήκη ποσού 4,3 εκ. ευρώ επί ακινήτου ιδιοκτησίας του 
Συνεταιρισμού.  
 
- Επίδικες υποθέσεις 

Ο Συνεταιρισμός εμπλέκεται υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος σε 
εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις στο πλαίσιο της κανονικής λειτουργίας του. Αυτές αφορούν 
κυρίως νομικές ενέργειες για είσπραξη ή καταβολή οφειλόμενων ποσών.  
Η Διοίκηση και οι νομικοί σύμβουλοι του Συνεταιρισμού εκτιμούν ότι οι εκκρεμείς 
υποθέσεις, αναμένεται να διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις, πέρα από 
τις ήδη σχηματισθείσες προβλέψεις, στη χρηματοοικονομική θέση του Συνεταιρισμού, ή 
στα αποτελέσματα της λειτουργίας του.  
 

3.18. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς 
 
Η εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού στις αρχές του έτους 2020 έχει επιφέρει 

1/1 -
31/12/20

1/1 -
31/12/19

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 66.195 2.629
Απαιτήσεις από δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη 4.269.659 0
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 7.913 4.997
Έσοδα από τόκους από συνδεδεμένα μέρη 84.150 0
Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου 101.667 131.443
Αμοιβές βασικών διοικητικών στελεχών 113.137 113.530

31/12/20 31/12/19
Αριθμός προσωπικού (μέσος όρος) 138 135
Αμοιβές προσωπικού 3.181.860 3.248.277
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σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις στο σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων. Η περεταίρω 
εξέλιξη, η διάρκεια και η επίπτωση της πανδημίας δεν μπορούν  να προβλεφθεί στο παρόν 
στάδιο, ενώ είναι πιθανό να οδηγήσουν σε αρνητικές αποκλίσεις από τις προβλέψεις του 
Συνεταιρισμού. Μέχρι σήμερα δεν έχει οριστικοποιηθεί το σύνολο των μέτρων της 
πολιτείας για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και γενικά είναι εξαιρετικά αβέβαιη και 
ρευστή η κατάσταση στο επιχειρηματικό περιβάλλον.  
Έως τώρα ο Συνεταιρισμός έχει καταφέρει να διαχειριστεί επιτυχώς τις προκλήσεις και να 
επιτύχει την σταθεροποίηση των εσόδων του, κερδοφόρο αποτέλεσμα και διατήρηση του 
επιπέδου της ρευστότητάς, χωρίς μάλιστα να έχει κάνει χρήση των εργαλείων 
χρηματοδότησης και στήριξης από το Ελληνικό Δημόσιο. 
 

 
Βόλος, 11 Μαΐου 2021 
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