ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)
(ΒΑΣΕΙ Ε.Λ.Π. Ν.4308/2014 - ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)
Χρήση 2016
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
1.297.919,17
Μηχανολογικός εξοπλισμός
521.672,46
Λοιπός εξοπλισμός
455.018,61
Σύνολο
2.274.610,24
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
2.669,36
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
1.433.300,00
Λοιπά
25.177,03
Σύνολο
1.461.146,39
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
3.735.756,63
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορεύματα
107.055,04
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
170.602,25
Προκαταβολές για αποθέματα
195.646,25
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Χρήση 2015

1.367.702,64
578.192,94
538.012,01
2.483.907,59
0,00
1.318.300,00
2.677,03
1.320.977,03
3.804.884,62

46.703,84
163.850,97
153.267,67

473.303,54

363.822,48

1.442.217,86
95.984,00
881.077,36
87.965,85
420.113,50
2.927.358,57
3.400.662,11
7.136.418,74

1.885.083,96
0,00
663.459,52
162.809,50
115.197,39
2.826.550,37
3.190.372,85
6.995.257,47

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων
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

Χρήση 2016
10.464.287,01
-9.367.464,18
1.096.822,83
1.495.523,96
2.592.346,79
-711.653,92
-1.980.176,16
-12.232,44
11.000,00
18.058,08
85.503,32
2.845,67
46.637,90
-48.886,91
596,66
-1.743,02
-1.146,36

Χρήση 2015
9.739.479,62
-8.352.865,99
1.386.613,63
494.378,38
1.880.992,01
-688.994,67
-1.136.604,68
-32.655,85
0,00
0,00
0,00
22.736,81
36.017,54
-82.038,67
-23.284,32
0,00
-23.284,32

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

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο (374 μερίδες Χ € 3.000,00/μερίδα)
Μείον: Οφειλόμενο κεφάλαιο
Καταβλημένο κεφάλαιο
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
Δάνεια
Κρατικές επιχορηγήσεις
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων
και υποχρεώσεων

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα

Υπόλοιπο 1/1/2015
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο 31/12/2015
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο 31/12/2016

1.122.000,00
-82.226,59
1.039.773,41

1.347.000,00
-229.220,17
1.117.779,83

3.924.066,42
-3.557.059,45
367.006,97
1.406.780,38

3.597.822,23
-3.555.913,09
41.909,14
1.159.688,97

107.477,20
107.477,20

104.381,00
104.381,00

0,00
1.034.572,11
1.034.572,11

78.799,01
1.126.375,05
1.205.174,06

77.489,87
158.683,65
2.236.853,04
0,00
57.823,78
74.617,62
1.982.121,09
4.587.589,05
5.622.161,16

49.465,15
156.438,76
2.538.433,85
2.546,80
49.291,36
48.236,80
1.681.600,72
4.526.013,44
5.731.187,50

7.136.418,74

6.995.257,47

Κεφάλαιο
1.139.166,25
-21.386,42
0,00
1.117.779,83
-78.006,42

Αποθεματικά
νόμων και
κατ/κού
3.330.013,12
267.809,11
0,00
3.597.822,23
326.244,19

Αποτελέσματα
εις νέο
-3.532.628,77
0,00
-23.284,32
-3.555.913,09
0,00

Σύνολο
936.550,60
246.422,69
-23.284,32
1.159.688,97
248.237,77

0,00
1.039.773,41

0,00
3.924.066,42

-1.146,36
-3.557.059,44

-1.146,36
1.406.780,39

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.

Μέση, 20 Απριλίου 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Κυρατλίδης Ιορδάνης
Α.Δ.Τ. ΑΖ 329923

Γιαννόπουλος Αργύριος
Α.Δ.Τ. ΑΖ 823334

Ο Διευθυντής

Ο Λογιστής

Κολβατζής Παύλος
Α.Δ.Τ. ΑΕ 360799

Πετσιμέρης Λάμπρος
Α.Δ.Τ. ΑΖ 324240
Αριθμ.αδείας 0014802 Α΄ τάξης

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τη Γενική Συνέλευση των μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού ΜΕΣΗΣ
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις του του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μέσης, 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, πού 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 της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. 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:
1. Στο λογαριασμό ισολογισμού «Εμπορικές απαιτήσεις» περιλαμβάνονται και επισφαλείς – επίδικες απαιτήσεις , συνολικού ποσού € 476 χιλ., για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από τη
μη ρευστοποίηση των επίδικων αυτών απαιτήσεων. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, με συνέπεια, η αξία των
απαιτήσεων από πελάτες, τα αποτελέσματα χρήσης και η καθαρή θέση να εμφανίζονται αυξημένα κατά € 476 χιλ.
2. 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 κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε 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 Μέσης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 και τη χρηματοοικονομική της 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 31η Δεκεμβρίου 2016. β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μέσης και το περιβάλλον
του, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού του Συμβουλίου.
Αθήνα, 21 Απριλίου 2017
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Όμηρος Δ. 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

