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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Άμμου Βέροιας «ΝΕΟΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού Άμμου Βέροιας
«ΝΕΟΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝ» (ο Συνεταιρισμός), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης
Δεκεμβρίου 2021, 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 συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Άμμου Βέροιας
«ΝΕΟΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη
χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 και του
Ν.4673/2020 όπως ισχύουν.
Βάση για γνώμη με επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:
1. Στο λογαριασμό «Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες», ποσού € 1.896.750,00,
απεικονίζεται η αξία κτήσης μετοχών ανώνυμης εταιρείας μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο, οι
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οποίας ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Για την
εταιρεία αυτή, που εμφανίζει αρνητική καθαρή θέση, δεν τέθηκαν υπόψη μας στοιχεία σχετικά με την
εύλογη αξία των μετοχών αυτών και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθή αποτίμηση τους και
τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης, καθώς και στα ίδια κεφάλαια
του Συνεταιρισμού.
2. Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για
τις χρήσεις από 2016 μέχρι 2021. 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 να σχηματιστεί.
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
εταιρικών και ενοποιημένων 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
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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.4673/2020 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, 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.
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 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσεως 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
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 Αγροτικό Συνεταιρισμό Άμμου «ΝΕΟΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝ» και το
περιβάλλον του, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού
του Συμβουλίου.
Αθήνα, 30 Μαΐου 2022

Αθανάσιος Κ. Τσιαμούλος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 22771
ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2021
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και
κοινοπραξίες
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι
Λοιπά
Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο (548 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

Χρήση 2021

Χρήση 2020

2.718.195,98
922.130,39
553.106,40
4.193.432,77

2.079.925,52
774.299,18
564.274,69
3.418.499,39

460.650,00
460.650,00

0,00
0,00

5.371,20

5.371,20

1.896.750,00
2.500,00
12.095,00
1.916.716,20
6.570.798,97

1.814.950,00
2.500,00
12.095,00
1.834.916,20
5.253.415,59

287.007,93
247.429,78
534.437,71

244.973,59
235.160,11
480.133,70

3.998.992,43
162.069,65
9.557,58
858.320,72
5.028.940,38
5.563.378,09
12.134.177,06

2.171.753,90
669.405,02
46.246,86
784.356,84
3.671.762,62
4.151.896,32
9.405.311,91

631.844,00
-9.933,98
621.910,02
621.910,02

634.150,00
-3.233,54
630.916,46
630.916,46

4.838.516,69
1.675.002,34
6.513.519,03
7.135.429,05

4.420.100,38
1.406.214,39
5.826.314,77
6.457.231,23
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Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Σύνολο προβλέψεων
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και
υποχρεώσεων

116.026,07
116.026,07

105.055,22
105.055,22

466.666,66
0,00
1.155.257,64
1.621.924,30

0,00
99.965,35
1.037.287,42
1.137.252,77

1.365,52
145.968,01
2.930.497,31
13.729,67
55.368,05
56.887,12
56.981,96
3.260.797,64
4.882.721,94

0,00
0,00
1.302.635,66
14.888,08
72.320,23
29.643,61
286.285,11
1.705.772,69
2.843.025,46

12.134.177,06

9.405.311,91
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
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)

Χρήση 2021
16.773.855,35
-16.344.077,95
429.777,40
317.947,12
747.724,52
-324.277,08
-300.553,83
-12.325,76
206.662,38
317.230,23
10.191,34
-22.488,34
304.933,23
-607,26
304.325,97

Χρήση 2020
15.769.355,25
-14.789.237,84
980.117,41
308.118,31
1.288.235,72
-323.132,39
-319.801,37
-7.862,10
142.405,22
779.845,08
17.256,90
-5.558,07
791.543,91
-1.372,97
790.170,94
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

Υπόλοιπο 1/1/2020
Κίνηση στη χρήση 2020
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Αποτελέσματα περιόδου
Σχηματισμός αποθεματικών
Υπόλοιπο 31/12/2020
Κίνηση στη χρήση 2021
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Αποτελέσματα περιόδου
Σχηματισμός αποθεματικών
Υπόλοιπο 31/12/2021

Αποθεματικά
νόμων και
Αποτελέσματα
Κεφάλαιο
καταστατικού
εις νέο
Σύνολο
660.459,14 4.000.942,32
624.789,93 5.286.191,39
-29.542,68
0,00
0,00
630.916,46

314.496,35
0,00
104.661,71
4.420.100,38

95.915,23
380.868,90
790.170,94
790.170,94
-104.661,71
0,00
1.406.214,39 6.457.231,23

-9.006,44
0,00
0,00
621.910,02

382.878,29
0,00
35.538,02
4.838.516,69

0,00
373.871,85
304.325,97
304.325,97
-35.538,02
0,00
1.675.002,34 7.135.429,05
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των οικονομικών καταστάσεων
της 31ης Δεκεμβρίου 2021
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικές με τον Συνεταιρισμό
α) Επωνυμία: «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΜΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ‘’ΝΕΟΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝ’’» (διακριτικός
τίτλος «Α.Σ. ΝΕΟΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝ»
β) Νομικός τύπος: Αγροτικός Συνεταιρισμός.
γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2021 - 31.12.2021.
δ) Διεύθυνση της έδρας: Άμμος Δήμου Βέροιας Ν. Ημαθίας Τ.Κ. 59100
ε) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την
κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων.
στ) Ο Συνεταιρισμός ανήκει στην κατηγορία μεσαία οντότητα.
ζ) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον
παρόντα νόμο (Ν.4308/2014).
η) Τα ποσά των οικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό
νόμισμα του Συνεταιρισμού.
θ) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί.

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική του Συνεταιρισμού ως συνεχιζόμενης
δραστηριότητας
Ο Συνεταιρισμός διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε
κίνδυνο την προοπτική του ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια
εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα
αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων.
Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες
που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν
από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμώνται σε συνεχή βάση.
Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων, τις
συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας εφόσον
επιλέγεται η εφαρμογή της.
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3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι
Ο Συνεταιρισμός για τα επιμέρους στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις ακόλουθες
λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δεδουλευμένου.
3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο
περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή
επιδιωκόμενη χρήση.
Ειδικότερα, το κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων περιλαμβάνει το κόστος πρώτων
υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω πάγιο στοιχείο.
Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με
τυχόν ιδιοπαραγόμενο πάγιο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο
κατασκευής ή παραγωγής. Ο Συνεταιρισμός δεν επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων
στοιχείων μακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που
αναλογούν σε αυτό.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο
αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό
του περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως).
Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη
ζωή τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως:


Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη.



Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός: 10 έτη.



Μεταφορικά μέσα - φορτηγά : 8,33 έτη.



Μεταφορικά μέσα – επιβατικά αυτοκίνητα : 6,25 έτη.



Μέσα εσωτερικής μεταφοράς φορτίων: 25 έτη.



Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων: 10 έτη.



Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός: 5 έτη.

Τα έτη ωφέλιμης ζωής των παγίων συμπίπτουν με τα έτη απόσβεσης που προβλέπονται από τους
φορολογικούς συντελεστές του άρθρου 24 του ν.4172/2013.
Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί
την ανακτήσιμη αξία του.
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Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Συνεταιρισμού ελέγχονται για
απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από τις ανακτήσιμες.
Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι
λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία
απομείωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το
μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως
αυτών. Για το Συνεταιρισμό, δεν προέκυψε περίπτωση απομείωσης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
γ) Διαγραφή
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η ο Συνεταιρισμός δεν
αναμένει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.
3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.
3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
3.1.3.1. Συμμετοχές
Οι συμμετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως, υποκείμενες σε έλεγχο απομειώσεως της
αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να
μην είναι ανακτήσιμη. Ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συμμετοχών
υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία τους. Για το Συνεταιρισμό ως ανακτήσιμη αξία θεωρείται η αξία κτήσεως
της συμμετοχής όπως αυτή εκτιμάται κατά τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας των αναμενόμενων
μελλοντικών χρηματοροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην Εταιρεία από την συμμετοχή. Τυχόν ζημίες
απομείωσης αναγνωρίζονται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα.

3.1.3.2. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως,
δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτησή τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το σύνολο
των ταμειακών διαθεσίμων που διατέθηκαν για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως.
Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό
που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.
Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο
είναι το μεγαλύτερο από:
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Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο,
υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου.



Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πωλήσεως.

Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως
κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της
αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζημία απομειώσεως.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμώνται με την ισοτιμία του
ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές
καταχωρίζονται στα αποτελέσματα.
γ) Διαγραφή
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν τα
συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι
και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού.
3.1.4. Φόροι εισοδήματος
3.1.4.1. Τρέχων φόρος
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει:


Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας
φορολογικής νομοθεσίας.



Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.
Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της
χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από
το Συνεταιρισμό.

3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι
Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ
λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού.
Ο Συνεταιρισμός δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.
3.1.5. Αποθέματα
α) Αρχική καταχώριση
Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που
απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη
χρήση.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα αποτιμώνται στην κατ' είδος χαμηλότερη
τιμή μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως
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προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου. Στην περίπτωση αποτιμήσεως στην καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία, η ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι
σημαντική, οπότε ενσωματώνεται στο κονδύλι «απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων».
3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) και
αποτιμώνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιημένα ποσά βάσει της αρχής
του δεδουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών
αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να
εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.
Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως
και αποτιμώνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας,
δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί.
3.1.7. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα,
αποτιμώνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες αποτιμώνται
στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμώνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία
του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα.
β) Διαγραφή
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν
υφίσταται πλέον.
3.1.8. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση
Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμώνται μεταγενέστερα στο
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε
κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
β) Διαγραφή
Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν
υφίσταται πλέον.
3.1.9. Προβλέψεις
Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που
αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία του ποσού
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που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα ποσά των
οικονομικών καταστάσεων.
Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που
προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιμώνται στα
προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως
αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) και μεταφέρονται τμηματικά στα αποτελέσματα ως
έσοδα κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που
λαμβάνονται για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που
καταχωρίζονται και τα αντίστοιχα έξοδα.
3.1.11. Έσοδα και έξοδα
Ο Συνεταιρισμός καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.
Ειδικότερα:




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 καταχωρίζονται με τη μέθοδο της ολοκληρωμένης
συμβάσεως.

3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως
Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμώνται μεταγενέστερα στα
ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.
3.1.13. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν
από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν
συμβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο του
Συνεταιρισμού. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων.
3.1.14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού
Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού,
προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή
επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την
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ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά,
μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις
σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων.
3.1.15. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές
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.
3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση
σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων
3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων
Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική επαναδιατύπωση των
οικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της
τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα.
Κατά την παρούσα χρήση 2021, ο Συνεταιρισμός έχει προσαρμόσει την πρόβλεψη για την
αποζημίωση εξόδου του προσωπικού από την υπηρεσία, σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΛΤΕ, αναφορικά με
την εφαρμογή της κατανομής του κόστους προγραμμάτων καθορισμένων παροχών, μετά τη σχετική
Απόφαση του IASB του Μαΐου 2021, περί αποδοχής της Διερμηνείας του ΔΛΠ 19 της Επιτροπής
Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Απόφαση Δ.Σ. ΕΛΤΕ
211/1/27.12.2021). Οι επιδράσεις από τη μεταβολή της μεθόδου επιμέτρησης της πρόβλεψης για
αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζονται στην παράγραφο
«9.Προβλέψεις».
3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων
Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται
ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι
μεταβολές αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά.
3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων
Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των οικονομικών
καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.
Δεν προέκυψαν τέτοιες περιπτώσεις.

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση
των οικονομικών καταστάσεων
Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Συνεταιρισμός παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως
του νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των οικονομικών καταστάσεων,
γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.
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5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια
του ισολογισμού
Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα
κονδύλια του ισολογισμού.

6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Πίνακας μεταβολών
ενσώματων πάγιων
στοιχείων
ιδιοχρησιμοποιούμενων

Ακίνητα
Γήπεδα

Κτίρια

Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολα

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2020
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου

147.483,01
0,00
0,00

3.074.926,62
740.838,22
0,00

3.015.851,08
310.340,00
0,00

2.569.884,80
100.011,79
-13.517,20

8.808.145,51
1.151.190,01
-13.517,20

Υπόλοιπο 31.12.2020

147.483,01

3.815.764,84

3.326.191,08

2.656.379,39

9.945.818,32

Υπόλοιπο 1.1.2020
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων
περιόδου

0,00
0,00

1.815.915,55
67.406,78

2.447.983,25
103.908,65

2.030.787,61
74.781,48

6.294.686,41
246.096,91

0,00

0,00

0,00

-13.464,39

-13.464,39

Υπόλοιπο 31.12.2020

0,00

1.883.322,33

2.551.891,90

2.092.104,70

6.527.318,93

147.483,01

1.932.442,51

774.299,18

564.274,69

3.418.499,39

Σωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις

Καθαρή λογιστική αξία
31.12.2020

2.079.925,52

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2021
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου

147.483,01
0,00
0,00

3.815.764,84
734.754,73
0,00

3.326.191,08
271.360,00
0,00

2.656.379,39
68.468,75
-2.814,00

9.945.818,32
1.074.583,48
-2.814,00

Υπόλοιπο 31.12.2021

147.483,01

4.550.519,57

3.597.551,08

2.722.034,14

11.017.587,80

Σωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2021
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων
περιόδου

0,00
0,00

1.883.322,33
96.484,27

2.551.891,90
123.528,79

2.092.104,70
79.624,28

6.527.318,93
299.637,34

0,00

0,00

0,00

-2.801,24

-2.801,24

Υπόλοιπο 31.12.2021

0,00

1.979.806,60

2.675.420,69

2.168.927,74

6.824.155,03

147.483,01

2.570.712,97

922.130,39

553.106,40

4.193.432,77

Καθαρή λογιστική αξία
31.12.2021

2.718.195,98
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7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
7.1 Αποτίμηση στο κόστος κτήσεως
7.1.1 Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία
31/12/2021
5.371,20
1.896.750,00

31/12/2020
5.371,20
1.814.950,00

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά πελατών
Συμμετοχή στην Α.Ε.Σ. ΑΛ.Μ.ΜΕ. Α.Ε.
Συμμετοχή στην Εθνική Διεπαγγελματική
Οργάνωση Ακτινιδίου
2.000,00
2.000,00
Συμμετοχή στην Κοινοπραξία Συνεταιρισμών
Ομάδων Παραγωγών Ν.Ημαθίας
500,00
500,00
Εγγυήσεις σε εταιρεία παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας
12.095,00
12.095,00
Σύνολο
1.916.716,20
1.834.916,20
Δεν προέκυψαν ενδείξεις απομείωσης για την αξία των συμμετοχών της 31/12/2021.
7.1.2 Μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία εμφανίζονται με ποσό που υπερβαίνει
την εύλογη αξία τους
Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Σχετικά με την αξία της συμμετοχής στην εταιρία «Α.Ε.Σ.
ΑΛ.Μ.ΜΕ. Α.Ε.» αναφερόμαστε στην παράγραφο 3.1.3.1 του προσαρτήματος.
7.1.3 Εμπορικές απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εμπορικές απαιτήσεις
Πελάτες
Απομείωση πελατών
Γραμμάτια εισπρακτέα
Επιταγές εισπρακτέες
Σύνολο

31/12/2021
3.339.104,45
-160.000,00
15.000,00
804.887,98
3.998.992,43

31/12/2020
2.204.853,22
-230.000,00
600,00
196.300,68
2.171.753,90

Κίνηση λογαριασμού απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων στη χρήση:
Απομείωση εμπορικών απαιτήσεων
- Απομείωση της 1/1
Μείον: αναστροφή απομείωσης
Πλέον: ζημίες από απομείωση απαιτήσεων χρήσης
- Απομείωση της 31/12
Η οποία αναλύεται ως εξής:
Απομείωση πελατών
Απομείωση επιταγών εισπρακτέων
Σύνολο

31/12/2021
230.000,00
-70.000,00
0,00
160.000,00

31/12/2020
276.981,03
-46.981,03
0,00
230.000,00

160.000,00
0,00
160.000,00

230.000,00
0,00
230.000,00

31/12/2021
26.925,42

31/12/2020
260.599,77

7.1.4 Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές απαιτήσεις
Απαίτηση επιστροφής Φ.Π.Α.
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Προκαταβολές μελών
Προκαταβολές προμηθευτών
Απαίτηση επιχορήγησης επιχειρησιακού
προγράμματος
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος
Απαίτηση επιστροφής φόρου εισοδήματος
Σύνολο

8.673,61
0,00

10.580,84
52.566,00

125.898,80
338,90
232,92
162.069,65

345.176,44
338,90
143,07
669.405,02

7.1.5 Προπληρωμένα έξοδα
Περιλαμβάνονται έξοδα για ενοίκια, ασφάλιστρα, φόρους και τέλη και έξοδα κίνησης που εξοφλήθηκαν
εντός της παρούσας χρήσης 2021, αλλά αφορούν την επόμενη, συνολικής αξίας € 9.557,58.
7.1.6 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

31/12/2021
9.801,78
848.518,94
858.320,72

31/12/2020
15.192,13
769.164,71
784.356,84

8. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως
Συνεταιριστικό κεφάλαιο
Το συνολικό συνεταιριστικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 631.844,00, από το οποίο € 621.910,02 έχει
καταβληθεί και € 9.933,98 είναι οφειλόμενο.
Το συνολικό συνεταιριστικό κεφάλαιο διαιρείται σε 548 μερίδες αξίας € 1.153,00 η κάθε μία.
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Στα αποθεματικά κεφάλαια περιλαμβάνονται:
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Διαφορά αναπροσαρμογής αξίας κτήσεως λοιπών
περιουσιακών στοιχείων
Τακτικό αποθεματικό
Ειδικά αποθεματικά σχηματισθέντα από εισφορές μελών
Ειδικά αποθεματικά καταστατικού
Έκτακτα αποθεματικά κερδών
Σύνολο

31/12/2021

31/12/2020

422,49
361.132,20
4.448.482,68
23.649,52
4.829,80
4.838.516,69

422,49
330.423,98
4.065.604,39
23.649,52
0,00
4.420.100,38

- Στο τακτικό αποθεματικό περιλαμβάνεται:
α) η κράτηση 10% από τα πλεονάσματα της χρήσης, τα οποία προέρχονται από τις συναλλαγές του
Συνεταιρισμού με τα μέλη του, και
β) το σύνολο των κερδών της χρήσης, τα οποία προέρχονται από τις συναλλαγές του Συνεταιρισμού
με τρίτους, μετά τη φορολόγησή τους (ίσχυε έως και την 31/12/2020).
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- Τα ειδικά αποθεματικά σχηματίζονται από κρατήσεις στις εκκαθαρίσεις των παραγωγών – μελών
του Συνεταιρισμού. Το ποσοστό της κράτησης αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι κρατήσεις
αυτές δεν είναι επιστρεπτέες στα μέλη και χρησιμοποιούνται ως ιδία συμμετοχή του Συνεταιρισμού σε
επιχορηγούμενα προγράμματα επενδύσεων.
- Τα ειδικά αποθεματικά καταστατικού αφορούν κράτηση 2% από το υπόλοιπο των πλεονασμάτων το
οποίο μπορεί να διατεθεί για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών του Συνεταιρισμού (ίσχυε έως
και την 31/12/2020).
- Τα αποθεματικά κερδών σχηματίζονται από τα κέρδη της χρήσης, τα οποία προέρχονται από τις
συναλλαγές του Συνεταιρισμού με τρίτους, μετά τη φορολόγησή τους (ισχύει από τη χρήση 2021).
Αποτελέσματα εις νέο
Περιλαμβάνονται τα πλεονάσματα που προέρχονται από τις συναλλαγές του Συνεταιρισμού με τα
μέλη του, μετά την κράτηση ποσών για το σχηματισμό αποθεματικών, όπως προβλέπεται από το νόμο και
το καταστατικό. Την 31/12/2021 τα αποτελέσματα εις νέο ανέρχονται σε € 1.675.002,34.

9. Προβλέψεις

9.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία
Ο Συνεταιρισμός έχει σχηματίσει προβλέψεις για την αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία. Το σχηματισμένο ποσό της πρόβλεψης αντιστοιχεί σε ποσοστό 75% επί της πλήρους
αποζημίωσης απόλυσης του προσωπικού, όπως προβλέπεται από τις ατομικές συμβάσεις που έχουν
υπογραφεί.
Ο Συνεταιρισμός προέβη σε προσαρμογή της πρόβλεψης για αποζημίωση του προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία, με βάση την Οδηγία της ΕΛΤΕ (Απόφαση ΔΣ 211/1/27.12.2021). Έτσι, η
αποζημίωση του προσωπικού επαναϋπολογίστηκε ως εξής:
Προηγούμενος
υπολογισμός (ως
είχε στα βιβλία και
τις Οικονομικές
Καταστάσεις του
Συνεταιρισμού της
31/12/2020)

Νέος
υπολογισμός απεικόνιση στις
Οικονομικές
Καταστάσεις
της 31/12/2021

- Υπόλοιπο πρόβλεψης 31.12.2019
€
193.077,12
94.516,13
(+) Επιπλέον πρόβλεψη στη χρήση 2020
€
7.893,33
10.539,09
- Υπόλοιπο πρόβλεψης 31.12.2020
€
200.970,45
105.055,22
(+) Επιπλέον πρόβλεψη στη χρήση 2021
€
0,00
10.970,85
- Υπόλοιπο πρόβλεψης 31.12.2021
€
200.970,45
116.026,07
Κατόπιν των ανωτέρω ο Συνεταιρισμός, προέβη σε διόρθωση των συγκριτικών
προηγούμενης χρήσεως 2020, στις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2021, ως εξής:

Διαφορές

-98.560,99
2.645,76
-95.915,23
10.970,85
-84.944,38
μεγεθών της

α) "Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους" (παθητικού) Ισολογισμού 31/12/2020: απεικόνιση €
105.055,22 από € 200.970,85, ήτοι μείωση του κονδυλίου κατά € 95.915,23.
β) "Αποτελέσματα εις νέο" Ισολογισμού 31/12/2020: απεικόνιση € 1.406.214,39 από 1.310.299,16,
ήτοι αύξηση του κονδυλίου κατά € 95.915,23.
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Η διαφορά € 2.645,76 κρίθηκε από το Συνεταιρισμό ως μη σημαντική και κατόπιν αυτού δεν
τροποποιήθηκε το αποτέλεσμα της προηγούμενης χρήσης 2020, αλλά μόνο ο λογαριασμός Ισολογισμού
"Αποτελέσματα εις νέο".
Την 31/12/2021 η σχηματισμένη πρόβλεψη ανέρχεται σε € 116.026,07.

10. Υποχρεώσεις
10.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
10.1.1 Δάνεια
Στην παρούσα χρήση ο Συνεταιρισμός υπόγραψε με την Τράπεζα Πειραιώς τη δανειακή σύμβαση
με αρ. 0010-3155-00000003782 ύψους € 600.000,00. Η χρηματοδότηση πραγματοποιήθηκε με την
εγγύηση του ταμείου εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ).
Ο σκοπός του δανείου είναι η κάλυψη αναγκών του Συνεταιρισμού σε κεφάλαιο κίνησης που
προκύπτουν από την επιδημική έκρηξη του COVID-19. Η διάρκεια του δανείου ορίστηκε σε 54 μήνες
(16/7/2021 - 16/1/2026) με επιτόκιο 4,12%. Η αποπληρωμή του δανείου θα πραγματοποιηθεί από
16/1/2022 - 16/1/2026 (δύο δόσεις ύψους € 66.666,67 κατά τα έτη 2022, 2023, 2024, 2025 και μία δόση
ύψους € 66.666,66 κατά το έτος 2026).
Η δανειακή υποχρέωση την 31/12/2021 ανέρχεται σε € 612.634,67 και διαχωρίζεται στον
ισολογισμό ως εξής:
- Μακροπρόθεσμες δόσεις πληρωτέες από το 2023 έως το 2026
- Βραχυπρόθεσμες δόσεις πληρωτέες στο 2022
Σύνολο

€
€
€

466.666,66
145.968,01
612.634,67

10.1.2 Κρατικές επιχορηγήσεις
Περιλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις που έλαβε ο Συνεταιρισμός από την υλοποίηση επιχειρησιακών
προγραμμάτων για απόκτηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Η κίνηση του λογαριασμού παρατίθεται
στον κατωτέρω πίνακα:
Πίνακας μεταβολών κρατικών επιχορηγήσεων
Υπόλοιπο ενάρξεως
Ληφθείσες επιχορηγήσεις εντός της περιόδου
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο λήξεως

Χρήση 2021 Χρήση 2020
1.037.287,42
921.413,89
235.106,88
223.578,40
-117.136,66
-107.704,87
1.155.257,64 1.037.287,42

10.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
10.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εμπορικές υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Σύνολο

31/12/2021
2.314.240,34
616.256,97
2.930.497,31

31/12/2020
770.515,07
532.120,59
1.302.635,66
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10.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις
Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές υποχρεώσεις
Προκαταβολές πελατών
Αποδοχές προσωπικού
Υποχρέωση σε διαγραφέντα μέλη
Υποχρέωση προς συμμετοχικού ενδιαφέροντος
επιχειρήσεις
Οφειλές επιστροφής στην ΑΑΔΕ επιστρεπτέας
προκαταβολής εισπραχθείσας το 2020
Σύνολο

31/12/2021
938,35
-89,66
5.440,24

31/12/2020
412,33
0,00
19.798,79

8.112,92

9.432,49

42.485,27
56.887,12

0,00
29.643,61

Στο λογαριασμό «Οφειλές επιστροφής στην ΑΑΔΕ επιστρεπτέας προκαταβολής εισπραχθείσας το
2020» € 42.485,27, περιλαμβάνεται το υπόλοιπο της υποχρέωσης του Συνεταιρισμού, από την κρατική
ενίσχυση που έλαβε κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2020, με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής
για την κάλυψη των οικονομικών επιπτώσεων που προκλήθηκαν από την εμφάνιση και διάδοση της
νόσου του κορωνοϊού COVID-19. Ο Συνεταιρισμός χρηματοδοτήθηκε με ποσό € 99.965,35 με βάση την
Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ 94/2020 (ΦΕΚ Β' 1645/03-05-2020). Στην ουσία πρόκειται για κρατικό δάνειο. Κατά τη
σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2021 έχουν διαμορφωθεί συνθήκες που
καθιστούν βέβαιη τη διαγραφή: α) μέρους της υποχρέωσης κατά 50% (99.965,35 Χ 50% = € 49.982,68)
και β) επιπλέον 15% του υπολοίπου (49.982,68 Χ 15% = 7.497,40), καθώς ο Συνεταιρισμός έχει
αποφασίσει να καταβάλει εφάπαξ το εναπομείναν υπόλοιπο, γεγονός που του δίνει επιπλέον έκπτωση
από την ΑΑΔΕ 15%. Κατόπιν αυτών, το υπόλοιπο της οφειλής επιστροφής στην ΑΑΔΕ της επιστρεπτέας
προκαταβολής που ο Συνεταιρισμός έλαβε στη χρήση 2020 διαμορφώθηκε στον Ισολογισμό της
31/12/2021 ως εξής:
Επιστρεπτέα προκαταβολή ληφθείσα στη χρήση 2020 – απεικόνιση ως
μακροπρόθεσμη υποχρέωση στον Ισολογισμό της 31/12/2020
Μείον: Διαγραφή κατά 50% σε όφελος των εσόδων της χρήσεως 2021 με
βάση τις αποφάσεις της ΑΑΔΕ
99.965,35 Χ 50%
Αρχικό υπόλοιπο προς πληρωμή
Μείον: Διαγραφή επιπλέον 15% σε όφελος των εσόδων της χρήσεως 2021
με βάση τη δυνατότητα που δίνεται από την ΑΑΔΕ για εφάπαξ
αποπληρωμή του υπολοίπου
49.982,68 Χ 15%
Τελικό υπόλοιπο προς πληρωμή εντός της χρήσεως 2022

€

99.965,35

€
€

-49.982,68
49.982,67

€
€

-7.497,40
42.485,27

10.2.3 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Περιλαμβάνονται:
Λοιπές υποχρεώσεις
Συμπληρωματικό κόστος ακτινιδίων χρήσεως
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Σύνολο

31/12/2021
0,00
56.981,96
56.981,96

31/12/2020
270.953,93
15.331,18
286.285,11
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11. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο
Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.

12. Διάθεση του αποτελέσματος χρήσης και προτεινόμενο μέρισμα
Η διάθεση του αποτελέσματος της χρήσης 2021, με ανάλυση σε πλεονάσματα, τα οποία προέρχονται
από τις συναλλαγές του Συνεταιρισμού με τα μέλη του και σε κέρδη, τα οποία προέρχονται από τις
συναλλαγές του Συνεταιρισμού με τρίτους, έχει ως εξής:
Πλεονάσματα

Κέρδη

Σύνολα

Αποτέλεσμα χρήσης 2021 προ φόρων
299.496,17
5.437,06
304.933,23
μείον: Φόρος εισοδήματος
0,00
-607,26
-607,26
Αποτέλεσμα χρήσης 2021 μετά φόρων
299.496,17
4.829,80
304.325,97
Μείον: Κράτηση για σχηματισμό Τακτικού Αποθεματικού
-30.708,22
0,00
-30.708,22
Μείον: Κράτηση για σχηματισμό Ειδικού Αποθεματικού
0,00
-4.829,80
-4.829,80
Πλέον: Αδιάθετο υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων
1.406.214,39
0,00
1.406.214,39
Αδιάθετο υπόλοιπο
1.675.002,34
0,00
1.675.002,34
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση τη διάθεση του
αδιάθετου υπολοίπου των πλεονασμάτων για την ανάπτυξη του Συνεταιρισμού.

13. Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου
Δεν υφίσταται τέτοιο θέμα.

14. Αναβαλλόμενοι φόροι
Ο Συνεταιρισμός δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.

15. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού
Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα:
Διοικητικό προσωπικό
Εργατοτεχνικό προσωπικό
Σύνολο

31/12/2021
8
49
57

31/12/2020
8
65
73

Ο Συνεταιρισμός σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά:
Μισθοί και ημερομίσθια
Κοινωνικές επιβαρύνσεις
Σύνολο

31/12/2021
1.020.851,68
223.066,94
1.243.918,62

31/12/2020
1.259.392,51
287.749,83
1.547.142,34

16. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές
Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής:
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Κατηγορίες δραστηριότητας
Εμπορική δραστηριότητα
Παροχή υπηρεσιών
Σύνολο
Γεωγραφικές αγορές
Εσωτερική αγορά
Ευρωπαϊκή αγορά
Αγορές τρίτων χωρών
Σύνολο

31/12/2021

31/12/2020

16.764.769,35
9.086,00
16.773.855,35

15.761.115,25
8.240,00
15.769.355,25

11.915.170,24
4.555.125,98
303.559,13
16.773.855,35

8.488.282,27
6.865.134,72
415.938,26
15.769.355,25

17. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

18. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων
Ο Συνεταιρισμός απέδωσε αποζημιώσεις σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους
στις συνεδριάσεις διοικητικού συμβουλίου ύψους € 12.306,03.

19. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη
Ο Συνεταιρισμός έχει πραγματοποιήσει τις κατωτέρω συναλλαγές και στο τέλος της χρήσεως έχει τα
κατωτέρω υπόλοιπα απαιτήσεων ή υποχρεώσεων από και προς την εταιρεία «Α.Ε.Σ. ΑΛ.Μ.ΜΕ. Α.Ε.», στην
οποία συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής 33,33%:
Σωρευτικές πωλήσεις
Πωλήσεις αγαθών
Πωλήσεις υπηρεσιών
Σωρευτικές αγορές
Αγορές αγαθών
Αγορές υπηρεσιών
Υπόλοιπα απαιτήσεων τέλους χρήσεως
Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Λοιπές απαιτήσεις
Υπόλοιπα υποχρεώσεων τέλους χρήσεως
Υποχρεώσεις από αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Λοιπές υποχρεώσεις

31/12/2021

31/12/2020

3.439.969,17
0,00
3.439.969,17

2.123.689,13
0,00
2.123.689,13

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.709.088,84
0,00
1.709.088,84

573.664,14
0,00
573.664,14

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

20. Αμοιβές για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και για άλλες υπηρεσίες
διασφαλίσεως
Οι αμοιβές που χρεώθηκαν από τον νόμιμο ελεγκτή ανέρχονται:

-Για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
-Για ειδικό έλεγχο, για κάλυψη αναγκών της ΕΕΑΑ
-Για ειδικό έλεγχο του επιχειρησιακού προγράμματος

Για την χρήση
2021
8.500,00
800,00
800,00

Για τη χρήση
2020
8.500,00
800,00
800,00
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10.100,00

10.100,00

21. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές θετικές ή
αρνητικές επιπτώσεις επί του Συνεταιρισμού
Δεν υφίστανται τέτοιοι διακανονισμοί.

22. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν
εμφανίζονται στον ισολογισμό
α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις
Δεν υπάρχουν τέτοιες δεσμεύσεις.
β) Εγγυήσεις
Ο Συνεταιρισμός είναι εγγυητής στα δάνεια της Α.Ε.Σ. ΑΛ.Μ.ΜΕ. Α.Ε. της οποίας είναι μέτοχος.
Επίσης, στα περιουσιακά στοιχεία του Συνεταιρισμού έχουν εγγραφεί υποθήκες υπέρ Τράπεζας αξίας €
27.110.000 για εξασφάλιση των τραπεζικών υποχρεώσεων της Α.Ε.Σ. ΑΛ.Μ.ΜΕ. Α.Ε., το υπόλοιπο των
οποίων, την 31/12/2021, ανέρχεται σε € 22.200.000,00.
γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Ο Συνεταιρισμός δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις από 2016 έως 2021. Εκτιμούμε ότι οι
πρόσθετες επιβαρύνσεις που ενδεχομένως προκύψουν από τον έλεγχο των χρήσεων αυτών, δεν θα έχουν
ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.

23. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Δεν συνέβησαν τέτοια γεγονότα.

Άμμος Βέροιας, 15 Μαΐου 2022
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Λογιστής

Γαλάνης Βασίλειος
Α.Δ.Τ. ΑΙ355116

Δουλγερίδης Κωνσταντίνος
Α.Δ.Τ. ΑΖ830851

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