
Χρήση 2016 Χρήση 2015 Χρήση 2016 Χρήση 2015

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Κύκλος εργασιών (καθαρός) 13.524.856,26 12.797.411,90

Ενσώματα πάγια Κόστος πωλήσεων -12.400.893,22 -12.005.356,20

Ακίνητα 869.542,69 814.849,26 Μικτό αποτέλεσμα (ζημία) 1.123.963,04 792.055,70

Μηχανολογικός εξοπλισμός 576.374,44 611.649,86 Λοιπά συνήθη έσοδα 918.783,93 654.212,85

Λοιπός εξοπλισμός 509.426,03 452.630,63 2.042.746,97 1.446.268,55

Επενδύσεις σε ακίνητα 105.534,39 105.534,39 Έξοδα διοίκησης -328.182,27 -443.929,49

Σύνολο 2.060.877,55 1.984.664,14 Έξοδα διάθεσης -1.527.704,10 -855.896,98

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά έξοδα και ζημιές -625.034,79 -264.297,14

Λοιπά άυλα 9.250,13 15.826,12 Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 5.993,30 10.569,10

Σύνολο 9.250,13 15.826,12 Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 18.058,08 0,00

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία 3.575,40 3.575,40 Λοιπά έσοδα και κέρδη 286.865,32 6.374,17

Σύνολο 3.575,40 3.575,40 Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (ζημία) -127.257,49 -100.911,79

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 2.073.703,08 2.004.065,66 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 5.887,33 2.034,12

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -43.594,73 -36.208,64

Αποθέματα Αποτέλεσμα προ φόρων (ζημία) -164.964,89 -135.086,31

Εμπορεύματα 110.616,14 86.404,25 Φόροι εισοδήματος 0,00 0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 435.580,10 450.308,14 Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους (ζημία) -164.964,89 -135.086,31

Προκαταβολές για αποθέματα 114.843,86 105.165,87

Λοιπά αποθέματα 31.470,07 70.594,03

Σύνολο 692.510,17 712.472,29

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Αποθεματικά 

Εμπορικές απαιτήσεις 6.093.519,41 6.870.638,09 νόμων και Αποτελέσματα

Δουλευμένα έσοδα περιόδου 583.789,94 251.811,25 Κεφάλαιο κατ/κού εις νέο Σύνολο

Λοιπές απαιτήσεις 1.303.040,08 1.247.289,02 Υπόλοιπο 1/1/2015 631.188,12 5.720.855,25 -2.226.951,06 4.125.092,31

Προπληρωμένα έξοδα 1.138,09 1.113,87 Μεταβολές στη χρήση 2015

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 54.196,69 49.334,13 Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 100.067,17 356.009,88 0,00 456.077,05

Σύνολο 8.035.684,21 8.420.186,36 Αποτελέσματα περιόδου 0,00 0,00 -135.086,31 -135.086,31

Σύνολο κυκλοφορούντων 8.728.194,38 9.132.658,65 Υπόλοιπο 31/12/2015 731.255,29 6.076.865,13 -2.362.037,37 4.446.083,05
Σύνολο ενεργητικού 10.801.897,46 11.136.724,31 Μεταβολές στη χρήση 2016

Καθαρή θέση Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο -9.320,83 378.471,25 0,00 369.150,42

Καταβλημένα κεφάλαια Αποτελέσματα περιόδου 0,00 0,00 -164.964,89 -164.964,89
Κεφάλαιο (771 μερίδες Χ € 1.044,00/μερίδα) 804.924,00 851.904,00 Υπόλοιπο 31/12/2016 721.934,46 6.455.336,38 -2.527.002,26 4.650.268,58

Μείον: Οφειλόμενο κεφάλαιο -82.989,54 -120.648,71

Καταβλημένο κεφάλαιο 721.934,46 731.255,29

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 6.455.336,38 6.076.865,13 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Αποτελέσματα εις νέο -2.527.002,26 -2.362.037,37

Σύνολο 3.928.334,12 3.714.827,76

Σύνολο καθαρής θέσης 4.650.268,58 4.446.083,05 Ταμπακιάρης Κωνσταντίνος Μπέρσος Χριστόδουλος

Προβλέψεις Α.Δ.Τ. AA823263 Α.Δ.Τ. ΑΖ829550

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 132.018,29 115.114,60

Σύνολο προβλέψεων 132.018,29 115.114,60

Υποχρεώσεις Ο Διευθυντής Ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Κρατικές επιχορηγήσεις 1.015.853,19 994.517,79

Σύνολο 1.015.853,19 994.517,79 Βάγκας Κοσμάς Παπαστεργίου Αντώνιος

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Α.Μ.Ο.Ε. 0048537 Α.Μ.Ο.Ε. 0011391

Τραπεζικά δάνεια 356,60 0,00 Α.Δ.Τ. ΑΗ330568 Α.Δ.Τ. ΑΕ 360168

Εμπορικές υποχρεώσεις 4.096.779,88 4.781.075,09

Λοιποί φόροι και τέλη 39.755,31 33.244,37

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 166.810,91 123.279,51

Λοιπές υποχρεώσεις 698.370,70 641.869,40

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 1.684,00 1.540,50

Σύνολο 5.003.757,40 5.581.008,87

Σύνολο υποχρεώσεων 6.019.610,59 6.575.526,66

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 
υποχρεώσεων 10.801.897,46 11.136.724,31

Νάουσα, 28 Απριλίου 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 31/12/2016 ΚΑΙ 31/12/2015

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του «Αγροτικού Συνεταιρισμού Νάουσας»

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις του «Αγροτικού Συνεταιρισμού Νάουσας», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και μεταβολών καθαρής
θέσης της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση
καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, που έχουν ενσωματωθεί στην
Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). 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 χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση
του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο
ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Συνεταιρισμού, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του Συνεταιρισμού. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλόλητας των λογιστικών αρχών και
μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:
1. Στις εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από προηγούμενες χρήσεις, συνολικού ποσού ευρώ 3,3 εκ. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί ισόποση, κατά την εκτίμησή μας, απομείωση επί των απαιτήσεων αυτών, ποσού ευρώ 3,3 εκ. Λόγω του γεγονότος αυτού, η αξία των εμπορικών απαιτήσεων από πελάτες και η καθαρή θέση
εμφανίζονται αυξημένα κατά € 3,3 εκ. ευρώ και τα αποτελέσματα της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων αυξημένα κατά 1,1 εκ ευρώ και 2,2 εκ ευρώ αντίστοιχα.
2. Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2011 μέχρι 2016. 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 έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη,
την οικονομική θέση του «Αγροτικού Συνεταιρισμού Νάουσας» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Έμφαση θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση της παρ. 7.1.1 του προσαρτήματος, όπου περιγράφεται το θέμα ότι ο Συνεταιρισμός διεκδικεί την είσπραξη επίδικων απαιτήσεων συνολικού ποσού € 636 χιλ., οι οποίες είναι
καταχωρημένες στο λογαριασμό ενεργητικού «Εμπορικές απαιτήσεις». Επειδή εκκρεμούν δικαστικές διαδικασίες για τη διεκδίκηση των απαιτήσεων αυτών, δεν είναι δυνατό στο παρόν στάδιο να εκτιμηθεί το ποσό της
πιθανολογούμενης ρευστοποίησης των € 636 χιλ. και, ως εκ τούτου, δεν έχει σχηματισθεί σχετική απομείωση στις οικονομικές καταστάσεις. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015,
σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις ανωτέρω
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε από τον έλεγχό μας, για τον «Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας» και το περιβάλλον του, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αθήνα, 12 Μαΐου 2017
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Όμηρος Δεληφώτης
Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10461

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125


