
Χρήση 2017 Χρήση 2016 Χρήση 2017 Χρήση 2016

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Κύκλος εργασιών (καθαρός) 10.724.207,99 11.758.222,29

Ενσώματα πάγια Κόστος πωλήσεων -9.879.133,08 -10.632.589,01

Ακίνητα 1.837.895,10 1.926.831,15 Μικτό αποτέλεσμα (κέρδος) 845.074,91 1.125.633,28

Μηχανολογικός εξοπλισμός 780.514,63 433.108,16 Λοιπά συνήθη έσοδα 465.672,55 535.714,05

Λοιπός εξοπλισμός 406.390,93 396.880,00 1.310.747,46 1.661.347,33

Σύνολο 3.024.800,66 2.756.819,31 Έξοδα διοίκησης -416.688,00 -361.686,72

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Έξοδα διάθεσης -897.664,50 -1.060.172,27

Δάνεια και απαιτήσεις 100.000,00 150.000,00 Λοιπά έξοδα και ζημιές -11.647,83 -40.874,28

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι 4.108,58 4.108,58 Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 0,00 -175.028,83

Λοιπά 30.093,23 30.093,23 Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 5.187,64 0,00

Σύνολο 134.201,81 184.201,81 Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 0,00 16.638,54

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 3.159.002,47 2.941.021,12 Λοιπά έσοδα και κέρδη 0,00 1.956,23

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων -10.065,23 42.180,00

Αποθέματα Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 106,53 202,95

Εμπορεύματα 59.178,79 22.206,59 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -40.998,84 -27.333,77

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 267.466,95 90.437,46 Αποτέλεσμα προ φόρων -50.957,54 15.049,18

Προκαταβολές για αποθέματα 51.732,67 200.355,60 Φόροι εισοδήματος -1.038,70 0,00
Σύνολο 378.378,41 312.999,65 Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους -51.996,24 15.049,18

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις 4.150.677,13 3.742.640,81

Δουλευμένα έσοδα περιόδου 154.616,62 173.512,66

Λοιπές απαιτήσεις 92.373,63 137.845,47 Αποθεματικά 

Προπληρωμένα έξοδα 10.700,19 9.115,50 νόμων και Αποτελέσματα

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 173.209,28 129.783,00 Κεφάλαιο κατ/κού εις νέο Σύνολο

Σύνολο 4.581.576,85 4.192.897,44 Υπόλοιπο 1/1/2016 493.829,31 2.551.511,82 -1.123.595,64 1.921.745,49

Σύνολο κυκλοφορούντων 4.959.955,26 4.505.897,09 Κίνηση στη χρήση 2016:
Σύνολο ενεργητικού 8.118.957,73 7.446.918,21 Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο -84.549,31 120.059,06 0,00 35.509,75

Καθαρή θέση Αποτελέσματα περιόδου 0,00 0,00 15.049,18 15.049,18

Καταβλημένα κεφάλαια Υπόλοιπο 31/12/2016 409.280,00 2.671.570,88 -1.108.546,46 1.972.304,42

Κεφάλαιο (608 μερίδες Χ € 670,00/μερίδα) 407.360,00 431.480,00 Κίνηση στη χρήση 2017: 0,00

Μείον: Οφειλόμενο κεφάλαιο -7.560,00 -22.200,00 Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο -9.480,00 93.162,33 0,00 83.682,33

Καταβλημένο κεφάλαιο 399.800,00 409.280,00 Αποτελέσματα περιόδου 0,00 0,00 -51.996,24 -51.996,24
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο 31/12/2017 399.800,00 2.764.733,21 -1.160.542,70 2.003.990,51

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 2.764.733,21 2.671.570,88

Αποτελέσματα εις νέο -1.160.542,70 -1.108.546,46

Σύνολο 1.604.190,51 1.563.024,42

Σύνολο καθαρής θέσης 2.003.990,51 1.972.304,42

Προβλέψεις

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 33.812,23 72.099,08

Σύνολο προβλέψεων 33.812,23 72.099,08

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Κρατικές επιχορηγήσεις 1.352.714,71 1.233.856,42

Σύνολο 1.352.714,71 1.233.856,42

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Εμπορικές υποχρεώσεις 4.416.653,21 3.854.866,75

Φόρος εισοδήματος 1.038,70 0,00

Λοιποί φόροι και τέλη 13.264,86 20.336,39

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 60.185,92 55.669,80

Λοιπές υποχρεώσεις 225.210,90 175.639,89

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 12.086,69 62.145,46

Σύνολο 4.728.440,28 4.168.658,29

Σύνολο υποχρεώσεων 6.081.154,99 5.402.514,71

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 
υποχρεώσεων 8.118.957,73 7.446.918,21

Αριστείδης Σεραφείμ

Α.Δ.Τ. ΑΖ 327812

Η Λογίστρια

Άννα Μπάτσαλα

ΑΡ. Μ. Ο.Ε.Ε. 10485

Νάουσα, 28 Μαρτίου 2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Πασχούλας

Α.Δ.Τ. ΑΕ 361502

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 31/12/2017 ΚΑΙ 31/12/2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ

 (Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π.Ν.)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

(ΒΑΣΕΙ Ε.Λ.Π. Ν.4308/2014 - ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

52η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Επεξεργασίας και Πωλήσεως Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας (Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας)

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη: Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού Επεξεργασίας και Πωλήσεως Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας - Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας (ο
Συνεταιρισμός), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2017, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και μεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία
αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι
ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Επεξεργασίας και Πωλήσεως Οπωροκηπευτικών
Προϊόντων Νάουσας - Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 και τη οικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του
Ν.4308/2014. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη: Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1. Στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από προηγούμενες
χρήσεις, συνολικού ποσού € 1.430 χιλ. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί απομείωση επί των απαιτήσεων
αυτών, κατά την εκτίμησή μας ποσού € 1.300 χιλ. Λόγω του γεγονότος αυτού, η αξία των απαιτήσεων και η καθαρή θέση εμφανίζονται αυξημένα κατά € 1.300 χιλ. και τα αποτελέσματα των
προηγούμενων χρήσεων ισόποσα αυξημένα. 2. Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2012 μέχρι 2017. Ως εκ τούτου
τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Ο Συνεταιρισμός δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν
καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτήν την ενδεχόμενη φορολογική υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν κατέστη εφικτό να
αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για 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 παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των
Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από τον Συνεταιρισμό σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας
Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε
εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας 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 ισχύουσες διατάξεις του Ν.4308/2014, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά την
κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας του Συνεταιρισμού να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει
τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να
ρευστοποιήσει 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 την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται
σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. Κατανοούμε τις
δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Αξιολογούμε την καταλληλόλητα 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 καταλληλότατα 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 ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του
Ν. 4384/2016, σημειώνουμε ότι: α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Πεπραγμένων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου
21 του Ν. 4384/2016 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017. β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό
μας, για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Επεξεργασίας και Πωλήσεως Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας - Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας και το περιβάλλον του, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις
ανακρίβειες στην Έκθεση Πεπραγμένων Διαχείρισης του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Αθήνα, 4 Απριλίου 2018

Αθανάσιος Κ. Τσιαμούλος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Α.Μ. ΣΟΕΛ 22771
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές A.E.
Μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125


