ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΜΜΟΥ "ΝΕΟΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝ"
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)
(ΒΑΣΕΙ Ε.Λ.Π. Ν.4308/2014 - ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)
Χρήση 2016
Χρήση 2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
861.744,11
464.578,22
Μηχανολογικός εξοπλισμός
656.255,82
808.166,11
Λοιπός εξοπλισμός
199.025,21
212.169,61
Σύνολο
1.717.025,14 1.484.913,94
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
300,00
1.500,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και
κοινοπραξίες
1.433.300,00 1.318.300,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι
500,00
500,00
Σύνολο
1.434.100,00 1.320.300,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
3.151.125,14 2.805.213,94
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορεύματα
99.504,41
139.867,94
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Προκαταβολές για αποθέματα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού

206.704,65
0,00
306.209,06

229.398,21
2.014,18
371.280,33

1.071.788,06
393.617,78
415.983,79
5.798,62
245.899,31
2.133.087,56
2.439.296,62
5.590.421,76

1.248.064,17
228.997,36
187.253,44
8.305,74
52.973,83
1.725.594,54
2.096.874,87
4.902.088,81

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο (750 μερίδες Χ € 1.153,00/μερίδα)
Μείον: Οφειλόμενο κεφάλαιο
Καταβλημένο κεφάλαιο
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Σύνολο προβλέψεων
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και
υποχρεώσεων

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους (κέρδη και πλεονάσματα)

Υπόλοιπο 1/1/2015
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο 31/12/2015
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Αποτελέσματα περιόδου

796.723,00
-77.772,02
718.950,98
718.950,98
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

3.071.426,11
215.808,30
3.287.234,41
4.054.609,50

2.708.346,88
55.877,66
2.764.224,54
3.483.175,52

155.096,69
155.096,69

148.567,22
148.567,22

697.377,77
697.377,77

662.352,09
662.352,09

177,97
583.626,16
0,00
15.848,71
67.704,76
9.000,73
6.979,47
683.337,80
1.380.715,57

207,92
433.530,27
16.830,69
12.395,54
52.245,10
82.443,92
10.340,54
607.993,98
1.270.346,07

5.590.421,76

4.902.088,81

Χρήση 2015
10.271.428,61
-9.908.528,69
362.899,92
354.814,76
717.714,68
-299.883,70
-470.114,42
-4.644,22
-77.853,56
253.381,40
118.600,18
4.243,15
-5.645,96
117.197,37
-16.961,88
100.235,49

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

Σχηματισμός αποθεματικών
Υπόλοιπο 31/12/2016
864.750,00
-97.374,91
767.375,09
767.375,09

Χρήση 2016
13.019.987,76
-12.436.296,81
583.690,95
298.630,63
882.321,58
-249.760,78
-424.153,42
-58.203,79
-35.196,72
135.971,64
250.978,52
8.288,87
-6.404,05
252.863,34
-9.685,86
243.177,48

Γαλάνης Βασίλειος
Α.Δ.Τ. ΑΙ355116

Κεφάλαιο
691.115,27
27.835,71
0,00
718.950,98
48.424,11
0,00
0,00
767.375,09

Αποθεματικά
νόμων και
κατ/κού
2.497.754,31
210.592,57
0,00
2.708.346,88
279.832,39
0,00
83.246,84
3.071.426,11

Άμμος Βέροιας, 5 Απριλίου 2017
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτου Κωνσταντίνος
Α.Δ.Τ. ΑΖ831327

Αποτελέσματα
εις νέο
-44.357,83
0,00
100.235,49
55.877,66
0,00
243.177,48
-83.246,84
215.808,30

Σύνολο
3.144.511,75
238.428,28
100.235,49
3.483.175,52
328.256,50
243.177,48
0,00
4.054.609,50

Ο Λογιστής

Παντελίδης Στυλιανός
Α.Μ. Ο.Ε. 14791 Α΄ τάξεως
Α.Δ.Τ. ΑΒ888872

Σημειώσεις:
1. Ο Συνεταιρισμός είναι εγγυητής σε βραχυπρόθεσμο δάνειο ποσού κατά την 31/12/2016 € 4.058.613,17 της Α.Ε.Σ. ΑΛ.Μ.ΜΕ. Α.Ε. της
οποίας είναι μέτοχος. 2. Στα περιουσιακά στοιχεία του Συνεταιρισμού έχουν εγγραφεί υποθήκες υπέρ Τράπεζας αξίας € 27.110.000 για
εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων της Α.Ε.Σ. ΑΛ.Μ.ΜΕ. Α.Ε. της οποίας είναι μέτοχος, συνολικού ποσού κατά την 31.12.2016 €
27.814.733,04.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Αγροτικού Συνεταιρισμού Άμμου Βέροιας «ΝΕΟΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού Άμμου «ΝΕΟΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝ», 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 προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2010 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 του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονομική θέση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Άμμου «ΝΕΟΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα.
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 Άμμου «ΝΕΟΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝ» και το περιβάλλον του, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Αθήνα, 14 Απριλίου 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

