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Βεβαιώνεται ότι οι  συνημμένες  Ετήσιες  Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2021, είναι 

εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό  Συμβούλιο  του Συνεταιρισμού «Ανθοκομικός Αγροτικός 

Συνεταιρισμός Αχαρνών Αττικής» την 23
η
Μαΐου 2022, προκειμένου να υποβληθούν στη νόμιμη 

δημοσίευσή τους και στοχεύουν στο να παράσχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και 

των αποτελεσμάτων του Συνεταιρισμού, σύμφωνα  με τα  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014.  

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

Αριστείδης Μπορμπουδάκης 
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Προς τους Μετόχους του Αγροτικού Συνεταιρισμού «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών  Καταστάσεων  

 

Γνώμη με επιφύλαξη  

 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού 

«ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» (ο Συνεταιρισμός), οι οποίες 

αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2021, την κατάσταση αποτελεσμάτων της 

χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτωνπου 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 

«ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» κατά την 31
η
 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 έλεγχο μας προέκυψε ότι: 

1)Οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2016 έως και 2021 δεν έχουν εξετασθεί από τις Φορολογικές 

Αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το 

χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι 

δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις 

οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. 

 

 

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 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 

ΔεοντολογίαςΕλεγκτών, 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 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 
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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.  

 

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα 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 
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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 «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» και το περιβάλλον του, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις 

ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού του Συμβουλίου εκτός από τις επιπτώσεις των 

θεμάτων που περιγράφονται στην παράγραφο «Βάση για γνώμη με επιφύλαξη» της έκθεσης ελέγχου. 

 

Αθήνα, 27Μαΐου 2022 

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

Σταύρος Θ. Παπαντώνης 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14331 

ACTION AUDITING Α.Ε.Ο.Ε.Λ. 

Μιχαλακοπούλου 45, Αθήνα, 11528 

A.M. Σ.Ο.Ε.Λ. 164 

Μέλοςτης Russell Bedford International 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ(Ν. 4308/2014) 
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2021 2020

Πάγια 2.226.796,66 2.220.048,85

Μείον

Αποσβεσµένα 783.309,70 692.381,25

Αποµειωµένα 0,00 0,00

1.443.486,96 1.527.667,60

165.311,51 329.958,88

33.772,09 63.323,76

1.642.570,56 1.920.950,24

1.189.395,58 1.334.675,01

91.808,71 118.066,13

361.366,27 468.209,10

1.642.570,56 1.920.950,24

ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης

(ποσά σε €) 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν. 4308/2014)

της περιόδου 1ης Ιανουαρίου  -  31ης ∆εκεµβρίου 2021

Σύνολο Καθαρής Θέσης και υποχρεώσεων

Σύνολο Ενεργητικού

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις

Κεφάλαια και Αποθεµατικά 

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Περιουσιακά Στοιχεία

Απαιτήσεις

Λοιπά

 
 

2021 2020

245.181,08 240.608,23

Λοιπά συνήθη έσοδα 98.527,24 87.860,13

Παροχές σε εργαζόµενους -82.432,45 -63.750,37

Αποσβέσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων -92.775,11 -91.665,29

Λοιπά έξοδα και ζηµιές -337.262,53 -285.341,36

Λοιπά έσοδα και κέρδη 30.619,23 70.538,09

-8.018,54 -9.556,37

-146.161,08 -51.306,94

Φόρος Εισοδήµατος 0,00 0,00

-146.161,08 -51.306,94

Αποτέλεσµα προ φόρου εισοδήµατος

Κατάσταση Αποτελεσµάτων

της περιόδου 1ης Ιανουαρίου - 31ης ∆εκεµβρίου 2021

(ποσά σε €) 

Κύκλος Εργασιών (καθαρός)

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό)

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρο 

εισοδήµατος
 

 

Τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης 2020 έχουν προσαρμοστεί σύμφωνα με τη διερμηνεία της 

Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS Interpretations 

Committee)για την πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού και την οδηγία της ΕΛΤΕ, σε σχέση με τα 

δημοσιευμένα στοιχεία της χρήσης.  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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1. Γενικές πληροφορίες 

 

Ο συνεταιρισμός"ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ", με διακριτικό τίτλο 

«ΚΑΣΕ» (στο εξής «η εταιρία») με εναρμονισμένο καταστατικό βάση του νόμου 4673/2020, ο πρώην 

«ΚΛΑΔΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» είναι καθολικός διάδοχος 

της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ που ιδρύθηκε το 1981. Ο Συνεταιρισμός 

συστάθηκε δια συγχωνεύσεως των «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ»  και β)  

«ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» σύμφωνα με το άρθρο 19 

παρ. 8 του Ν. 4015/2011 και το άρθρο 21 του Ν. 2810/2000.Δραστηριοποιείται κυρίως με την εμπορία 

και παραγωγή ανθοκομικών προϊόντων και έχει την έδρα του στο Δήμο Αχαρνών Αττικής στην 

Αμυγδαλέζα, όπου βρίσκονται και τα γραφεία του, επί της οδού Ανθαγοράς 10 υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. 

ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ  και έχει Α.Φ.Μ. 097110138. Η διάρκεια του Συνεταιρισμού είναι απεριόριστη. 

Ο Συνεταιρισμός λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και σύμφωνα με τις διατάξεις 

περί Ανωνύμων Εταιριών του Κ.Ν.4548/2018 και του ν. 4673/2020“Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες 

διατάξεις”.  

 

 

Αντικείμενο εργασιών 

Σκοπός: 

Ο Συνεταιρισμός αποσκοπεί, με την ισότιμη συνεργασία και την αμοιβαία βοήθεια των συνεταίρων 

μελών του στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και στην προαγωγή τους, μέσω μιας 

συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης . 

2. Για την επίτευξη των σκοπών του ο Συνεταιρισμός αναπτύσσει οποιεσδήποτε δραστηριότητες, με 

τις οποίες καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας ανθοκομικών 

προϊόντων, της παραγωγής και προμήθειας εφοδίων καθώς και της κατασκευής, προμήθειας και 

εμπορίας των μέσων ανθοκομικής παραγωγής και παροχής υπηρεσιών κάθε φύσεως σχετικές με την 

ανθοκομική παραγωγή, καθώς επίσης μπορεί να εκμισθώνει διάφορες εγκαταστάσεις του σε μέλη 

του ή και σε τρίτους που ασκούν παραγωγικές η εμπορικές δραστηριότητες του κλάδου της 

ανθοκομίας. 

Οι δραστηριότητες αυτές είναι ιδία οι εξής: 

1. Η εν γένει παραγωγή ανθοκομικών προϊόντων. Η συγκέντρωση, συντήρηση, επεξεργασία, 

συσκευασία, τυποποίηση, αποθήκευση , μεταφορά και εμπορία των ανθοκομικών προϊόντων των 

μελών του και τρίτων στην εγχωρια αγορα και στις αγορές του εξωτερικού. 

2. Ιδρύει ανθοκομική αγορά, είτε μόνος είτε κατόπιν κρατικής εξουσιοδοτήσεως σε εφαρμογή των 
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διατάξεων της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, προκειμένου να διατίθενται τα ανθοκομικά 

προϊόντα, τόσο των μελών του όσο και τρίτων. 

3. Προμηθεύεται και διαθέτει στα μέλη του πρώτες ύλες, και κάθε είδους εφόδια για παραγωγικούς 

σκοπούς ή καταναλωτικά αγαθά χρήσιμα για τις ανάγκες των εκμεταλλεύσεων των μελών του ή της 

οικιακής τους οικονομίας. 

4. Ιδρύει και διαχειρίζεται αγροτικές εκμεταλλεύσεις ανθοκομικών προϊόντων και οργανώνει τη 

διάθεση των παραγομένων προϊόντων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. 

5. Αποκτά κάθε είδους μηχανικό ή τεχνικό εξοπλισμό και μέσα μεταφοράς, είτε για κοινή χρήση είτε 

για διάθεση στα μέλη του έναντι αμοιβής,σύμφωνα με σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης. 

6. Αποκτά κατά κυριότητα ή μισθώνει αγροτικές γαίες για κοινή ανθοκομική εκμετάλλευση ή για 

διανομή στα μέλη του. 

7. Αποκτά κατά κυριότητα ή μισθώνει αστικά ή αγροτικά ακίνητα για τη δημιουργία ή χρησιμοποίηση 

κάθε είδους εγκαταστάσεων (γήπεδα, οικόπεδα, αποθήκες, εργοστάσια κλπ) που εξυπηρετούν τις 

δραστηριότητες του ή τις ανάγκες των μελών του. 

8. Οργανώνει πρότυπες ή πειραματικές aνθοκομικές εκμεταλλεύσεις σε γαίες ιδιόκτητες ή 

μισθωμένες ή διατεθειμένες για το σκοπό αυτό από τα μέλη του , καθώς και να υποβοηθεί τα μέλη 

του στην οργάνωση ομαδικών ανθοκομικών καλλιεργειών ή άλλων κοινών ανθοκομικών 

εκμεταλλεύσεων, 

9. Εκτελεί εγγειοβελτιωτικά έργα για την καλύτερη αξιοποίηση των ανθοκομικών εκμεταλλεύσεων 

των μελών του φυσικών προσώπων που ανήκουν σ' αυτά. 

10. Οργανώνει και παρέχει στα μέλη του κάθε είδους επιστημονική και τεχνική βοήθεια για την . 

διευκόλυνση και βελτίωση της παραγωγής ή την μείωση του κόστους. 

11. Δέχεται καταθέσεις των μελών του και χορηγεί δάνεια στα μέλη του. 

12. Αναλαμβάνει την ασφαλιστική κάλυψη των ανθοκομικών εκμεταλλεύσεων και της παραγωγής 

των μελών του φυσικών προσώπων , καθώς και των προϊόντων, εφοδίων, μηχανημάτων οχημάτων 

τεχνικών μέσων και εγκαταστάσεων κατά παντός κινδύνου ή την κάλυψη των κινδύνων μεταφοράς 

των ανθοκομικών προϊόντων τους και της ζωής των φυσικών προσώπων μελών του ή ιδρύοντας 

ειδικό φορέα για το σκοπό αυτό ή δια της συμμετοχής του σε Συνεταιριστική ή μη Ασφαλιστική 

Ανώνυμη Εταιρία . 

13. Οργανώνει τηv παροχή τεχνικής και συνεταιριστικής εκπαιδεύσεως ή επιμορφώσεως για τα 

φυσικά μέλη του ή για υπηρεσιακά στελέχη αυτού και αναλαμβάνει άλλες εκδηλώσεις κοινωνικού ή 

πολιτιστικού χαρακτήρος. 

14. Διαδίδει τον θεσμό του Συνεταιρισμού στον αγροτικό πληθυσμό της περιφέρειας, μεριμνά για την 
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μελέτη και διεύθυνση συνεταιριστικών και γεωργικών θεμάτων που ενδιαφέρουν την περιφέρειά του 

και διαφωτίζει για τα ανωτέρω τα μέλη του και τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες. Καταρτίζει 

στατιστική των μελών του Συνεταιρισμού και γενικά εφαρμόζει όλα τα νόμιμα μέσα για την ανάπτυξη 

της συνεταιριστικής συνειδήσεως στους ανθοκόμους και την βελτίωση της aνθοκομίας σε συνεργασία 

με τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες και ειδικά με την Εποπτική Αρχή του ΥΠΜΤ, με την οποία 

συνεργάζεται στενά. 

15. Κάθε δραστηριότητα για τη βελτίωση της κοινωνικής και πολιτιστικής κατάστασης των μελών του 

και του βιοτικού τους επιπέδου ,η δημιουργία βιβλιοθηκών, η διοργάνωση σεμιναρίων 

εκπαιδευτικών και ημερίδων. Σύμφωνα με την 5η συνεταιριστική αρχή, ο Συνεταιρισμός παρέχει 

εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση στα μέλη του ,στα αιρετά μέλη της διοίκησης , στα διευθυντικά 

στελέχη και στους υπαλλήλους ,ώστε να μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη του 

Συνεταιρισμού. Ο Συνεταιρισμός παρέχει πληροφόρηση στο κοινό- ιδιαίτερα στους νέους και στους 

διαμορφωτές της κοινής γνώμης, σχετικά με τη φύση και τα οφέλη της συνεργασίας . 

16. Αναλαμβάνει για λογαριασμό του Κράτους ή άλλων οργανισμών την συγκέντρωση, αποθήκευση,. 

συντήρηση, επεξεργασία και την εν γένει διάθεση ανθοκομικών προϊόντων των μελών του και των 

παραγωγών που ανήκουν σ' αυτόν, έναντι προμήθειας, εφόσον προβλέπεται από τις κείμενες 

διατάξεις, για τα ανθοκομικά προϊόντα του συνεταιρισμού. 

17. Η πρακτόρευση στην περιφέρεια του, ασφαλιστικών εταιριών. Για την εγγραφή του 

Συνεταιρισμού ως συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή απαιτείται η ύπαρξη ειδικά για το 

σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένου από τον συνεταιρισμό προσώπου ανεξάρτητα από τη συμβατική 

σχέση που υφίσταται μεταξύ του προσώπου αυτού και του Συνεταιρισμού . Η νόμιμη προμήθεια για 

τις ασφαλιστικές συμβάσεις που καταρτίζονται ή ανανεώνονται με τη μεσολάβηση του 

Συνεταιρισμού καταβάλλεται στον Συνεταιρισμό(άρθρο 16 παρ.12 του ν. 4015/2011). 

18. Η πρακτόρευση στην περιφέρεια του, Οργανισμών ασφάλισης ή αγροτικής παραγωγής και 

κεφαλαίου. 

19. παρέμβαση και η λήψη κάθε μέτρου προστασίας των αγροτικών προϊόντων των μελών του και 

τρίτων. 

20. Η ίδρυση και λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων, η ανάπτυξη του . οικοτουρισμού, του 

κοινωνικού τουρισμού και αγροτοτουριστικών εργασιών καθώς και εργασιών οικοτεχνίας . 

21. Η ίδρυση κοινοπραξιών με άλλες συνεταιριστικές οργανώσεις , ιδιώτες και εταιρείες ,μέσα στο 

πλαίσιο των καταστατικών σκοπών και του νόμου . 

22. Να εγκαθιστά φωτοβολταϊκά συστήματα στις κτιριακές εγκαταστάσεις του και σε οικόπεδα του 

για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για ιδιοκατανάλωση η και για εμπορία (πώληση) ηλεκτρικού 
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ρεύματος. 

23 Αν δε, ειδικά για κάθε περίπτωση, αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση μπορεί: 

α) Να συμβάλλεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με άλλες Συνεταιριστικές οργανώσεις διαφόρων βαθμών 

και μορφών, καθώς και με την Α.Τ.Ε ή με Οργανισμούς στους οποίους μετέχουν Συνεταιριστικές 

οργανώσεις και να συγκροτεί άλλες οργανώσεις ή εταιρίες εν γένει κ.λπ ή να συμμετέχει σε ήδη 

υπάρχουσες με το σκοπό να αποκτήσει πάσης φύσεως εγκαταστάσεις για την επιδίωξη και επιτυχία 

κοινών σκοπών και εξυπηρέτηση κοινών σκοπών . 

β) Να συνεργάζεται με άλλε.ς γεωργικές συνεταιριστικές οργανώσεις για τη διάθεση προϊόντων των 

μελών του.  

γ) Να συνιστά υπηρεσία λογιστικής εξυπηρετήσεως των μελών του εφόσον ζητηθεί από αυτούς,  

δ) Να επιμελείται των νομικών υποθέσεων των μελών του που υπάγονται σε αυτόν, εφ' όσον ζητηθεί 

από αυτούς. Να συμβουλεύει και να διαφωτίζει τα μέλη του και σε όλες τις λεπτομέρειες της 

διαχειρίσεως και των εργασιών τους και να συντελεί στην ομοιόμορφη οργάνωση τους. Να εκδίδει 

σχέδια κανονισμών εργασιών και άλλα έντυπα που περιέχουν οδηγίες προς τους συνεταίρους. 

24. Ο Συνεταιρισμός οφείλει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω βασικές αρχές ως προς την εσωτερική 

οργάνωση και τη γενικότερη λειτουργία του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο : 

-Την εθελοντική συμμετοχή των αγροτών- φυσικών προσώπων, οι οποίοι καθίστανται μέλη του 

Συνεταιρισμού. 

- Τη δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία. Το Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο του 

Συνεταιρισμού, εκλέγεται από τα μέλη του – φυσικά πρόσωπα. 

-Ποσοστό διάθεσης του τουλάχιστον 75% της παραγωγής των προϊόντων, που παράγουν τα μέλη του 

και διακινεί ο Συνεταιρισμός, υπό τους όρους, που καθορίζει η γενική συνέλευση. 

- Την οικονομική βιωσιμότητα, την ανάπτυξη και την αξιοπιστία, η διαπίστωση των οποίων 

τεκμηριώνεται με βάση τα οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία του Συνεταιρισμού. 

- Η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων για τη νόμιμη λειτουργία του Συνεταιρισμού σύμφωνα με 

τον νόμο και το παρόν καταστατικό. 

25. Απαγορεύεται στο Συνεταιρισμό να χορηγεί χρηματικά δάνεια σε μη μέλη του ή να παρέχει 

εγγυήσεις υπέρ αυτών. 

26. Για την εκπλήρωση των σκοπών του ο Συνεταιρισμός, ύστερα από ειδική κατά περίπτωση 

απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης, μπορεί: 

Να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό και 

καταστήματα πωλήσεως αγροτικών γενικά και γαλακτοκομικών ειδικά προϊόντων.  

Να ιδρύει καταστήματα πωλήσεως πρoϊόντων(supermarkets). 
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Να προμηθεύει στα μέλη του κάθε προϊόν ,που θεωρείται απαραίτητο, για αυτά. 

Να συμμετέχει σε ή και να ιδρύει Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Να συμπράττει σε κοινές επιχειρήσεις με καταναλωτικούς ή άλλους συνεταιρισμούς, νομικά 

πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, με κοινωφελείς Οργανισμούς, με επιχειρήσεις 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), με συνεταιριστικές οργανώσεις άλλων χωρών με 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο της διακρατικής και διεπαγγελματικής συνεργασίας, και 

βεβαίως πάντοτε, μέσα στο πλαίσιο, που ορίζει ο σκοπός του συνεταιρισμού. 

27. Ο Συνεταιρισμός εκπροσωπείται στις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, οι οποίες συνιστώνται σε 

εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 4673/2020. 

28. Τα μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να συνιστούν ομάδες  παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών 

και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών ως ορίζεται με το Ν.4673/2020.  

29. Ο Συνεταιρισμός αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έχει εμπορική ιδιότητα, 

σύμφωνα με το Ν. 4673/2020. Ο Συνεταιρισμός είναι εγγεγραμμένος στο εθνικό μητρώο Αγροτικών 

Συνεταιρισμών  και άλλων συλλογικών φορέων. 

 

Ο Συνεταιρισμός στηρίζεται στις αξίες της αυτοβοήθειας, της αυτοευθύνης, της δημοκρατίας , της 

ισότητας, της ισοτιμίας και της αλληλεγγύης. Τα μέλη στηρίζονται στις ηθικές αξίες της εντιμότητας, 

της διαφάνειας, της κοινωνικής υπευθυνότητας και της φροντίδας για τους άλλους. 

 

Περιγραφή της Επιχείρησης 

 

Διοικητικό Συμβούλιο        :  

 

Αριστείδης 

Μπορμπουδάκης 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

Δημήτριος Καλογράνης Αντιπρόεδρος 

Αθανάσιος Δημητρίου Γραμματέας 

Δημήτριος Μίχας Ταμίας 

Ευστράτιος Μπαρμπαράκος Μέλος 
 

Έδρα Εταιρείας                    : Ανθαγοράς 10, Αχαρναί 

 ΑΤΤΙΚΗ,  Ελλάδα 

Ελεγκτική Εταιρεία             : ACTION AUDITING Α.Ε.Ο.Ε.Λ. -ΑΜΣΟΕΛ 164 

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 45, ΤΚ 115 28 

ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΔΑ 
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Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 23
η 

Μαΐου 2022 και  

έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) Ν.4308/2014, και ο Συνεταιρισμός 

λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 

Η οντότητα κατατάσσεται ως πολύ μικρή οντότητα της παραγρ. 2α του άρθρου 1 και έγινε χρήση των 

απαλλαγών των παραγρ. 7 & 8 του άρθρου 16 σύμφωνα με τον παρόντα νόμο 4308/2014 Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα.  

 

2. Πλαίσιο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 2.1  Πλαίσιο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2021 αφορούν την εταιρική χρήση 1.1- 31.12.2021 και 

έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) Ν.4308/2014 και καλύπτονται από 

το άρθρο 37 «Πρώτη Εφαρμογή» του Ν. 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, με ημερομηνία 

μετάβασης την 1η Ιανουαρίου 2014. 

Οι προηγούμενες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, είχαν συνταχθεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Π.Δ 1123/1980) και του Κ.Ν.2190/1920 μέχρι και 

την 31.12.2014. Από την 1
η
 Ιανουαρίου 2015 και εφεξής ο Συνεταιρισμός συντάσσει τις οικονομικές 

καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα έτσι όπως αυτά προβλέπονται από τις 

διατάξεις του Ν. 4308/2014. 

Η οντότητα κατατάσσεται ως πολύ μικρή οντότητα της παραγρ. 2α του άρθρου 1 και έγινε χρήση των 

απαλλαγών των παραγρ. 7 & 8 του άρθρου 16 του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π) περί των δημοσιευμένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 2020και 2019. 

Οι προαναφερόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις  αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 16 

του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ Π), και είναι οι εξής:  

1) Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Συνοπτικός Ισολογισμός),  

2) Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων) 

3) Το Προσάρτημα (Σημειώσεις), σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 30. 

 

Οι παρούσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού 

κόστους, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας και είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Ν. 

4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Η κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα 

με το Ν. 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, απαιτεί τη χρήση αναλυτικών λογιστικών εκτιμήσεων 

και κρίσεων στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών, που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των 
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περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχομένων απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων καθώς και τα 

παρουσιαζόμενα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τις υπό εξέταση χρήσεις/περιόδους.  

 

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1- 31.12.2021, περιλαμβάνουν συγκριτική 

πληροφόρηση, η οποία είναι: 

 

� Για την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμό) η 31.12.2020(1.1 - 31.12.2020) 

� Για την Κατάσταση Αποτελεσμάτων η 31.12.2020(1.1 - 31.12.2020) 

 

2.2 Πρώτη εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων έτσι όπως αυτά προβλέπονται από τις 

διατάξεις του ν 4308/2014 

 

Ημερομηνία  μετάβασης  του Συνεταιρισμού  στα  Νέα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα ν 4308/2014 

αποτελεί  η  1η Ιανουαρίου 2014.  Οι  τελευταίες οικονομικές  καταστάσεις  σύμφωνα  με  τα  Παλιά 

Ελληνικά  πρότυπα (Κ.Ν. 2190/1920)  συντάχθηκαν  και δημοσιεύθηκαν για την περίοδο από την 1η 

Ιανουαρίου έως και την  31η Δεκεμβρίου  2014  (χρήση 2014).  

Από την  1 Ιανουαρίου  2015 και εφεξής, ο Συνεταιρισμός συντάσσει τις οικονομικές του καταστάσεις  

σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα έτσι όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 

4308/2014.  

 

Άρθρο 29 Ν 4308/14  # 16:Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη 

υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά.   

Η υποχρέωση του Συνεταιρισμού προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην  Ελλάδα, για την μελλοντική 

καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, με βάση τις διατάξεις του 

Ν.2112/20 (μέθοδο που υιοθέτησε η Διοίκηση του Συνεταιρισμού σύμφωνα με το παράγραφο 13 του 

άρθρου 22 του ν. 4308/14) , προσμετράται στα προκύπτοντα από την νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά 

την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

Η εταιρεία  απασχόλησε κατά μέσο όρο 3 άτομα προσωπικό 

Άρθρο 29 Ν 4308/14 # 16:Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή 

ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με 

ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί.  
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Δεν υφίστανται δεσμεύσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις, ή εγγυήσεις ή εμπράγματα βάρη για 

εξασφάλιση υποχρεώσεων κλπ. πέραν αυτών που εμφανίζονται στον ισολογισμό. 

Άρθρο 29 Ν 4308/14  # 25 :Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη 

διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης 

και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις 

δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά 

γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών. 

Δεν χορηγήθηκαν. 

 

3. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις 

 

(α) Δικαστικές αγωγές & επίδικες υποθέσεις 

Την 31.12.2021υφίστανται δικαστικέςυποθέσεις οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και πιο συγκεκριμένα 

στο στάδιο της έφεσης.  

Αναλυτικά οι υποθέσεις έχουν ως εξής: 

1) Την από 04.01.2008 και με Γ.Α.Κ.: 5232/2008 προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών, κατά της υπ’ αριθμ. 1/07.09.2007 πράξης καταλογισμού τελών εισφοράς Ο.Γ.Α. του 

Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ Αχαρνών για τη χρήση 1986 και για ποσό 33.360€, επί της οποίας εξεδόθη η υπ’ 

αριθμ. 13769/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 14ο Μονομελές), η οποία 

έκανε δεκτή την ως άνω προσφυγή.  

2) Την από 04.01.2008 και με Γ.Α.Κ.: 5229/2008 προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών, κατά της υπ’ αριθμ. 1/07.09.2007 πράξης καταλογισμού τελών ειδικής εισφοράς ΟΓΑ του 

Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ Αχαρνών για τη διαχειριστική περίοδο 1986 και για ποσό 43.310€, επί της 

οποίας εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 13770/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 14ο 

Μονομελές), η οποία έκανε δεκτή την ως άνω προσφυγή.  

Κατά της ως άνω απόφασης ασκήθηκε έφεση από το Ελληνικό Δημόσιο, η οποία εκδικάστηκε κατά τη 

δικάσιμο της 19.06.2019, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και εξεδόθη η υπ’ αριθμ. Α3531/10-

9-2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία απέρριψε κατ’ ουσίαν την έφεση του 
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Ελληνικού Δημοσίου, επικυρώνοντας την υπ’ αριθμ. 13770/2016 απόφαση του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 14ο Μονομελές), η οποία έκανε δεκτή την ως άνω προσφυγή.  

3) Την από 04.01.2008 και με Γ.Α.Κ.: 5234/2008 προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών, κατά της υπ’ αριθμ. 1/07.09.2007 πράξης καταλογισμού τελών χαρτοσήμου του Προϊσταμένου 

της Δ.Ο.Υ Αχαρνών για την χρήση 1986 και για ποσό 22.418€ ευρώ, επί της οποίας εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 

13771/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 14ο Μονομελές), η οποία έκανε 

δεκτή την ως άνω προσφυγή.  

Κατά της ως άνω απόφασης ασκήθηκε έφεση από το Ελληνικό Δημόσιο, η οποία εκδικάστηκε κατά τη 

δικάσιμο της 19.06.2019, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και εξεδόθη η υπ’ αριθμ. Α3126/29-

7-2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία απέρριψε κατ’ ουσίαν την έφεση του 

Ελληνικού Δημοσίου, επικυρώνοντας την υπ’ αριθμ. 13771/2016 απόφαση του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 14ο Μονομελές), η οποία έκανε δεκτή την ως άνω προσφυγή.  

4) Η από 13.02.2012 και με Γ.Α.Κ.:3525/2012 προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, 

κατά της υπ' αριθμ. 1/09.12.2011 Πράξης Προσδιορισμού Αποτελεσμάτων και Επιβολής Φόρου 

Εισοδήματος για την διαχειριστική χρήση 1987(οικον. έτος 1988), ποσού 190.021,54 €, η εκδίκαση της 

οποίας ορίστηκε για τη δικάσιμο της 04.10.2017. Επί της ως άνω προσφυγής εξεδόθη η υπ' 

αριθμ.612/2019 απόφαση, η οποίαδέχτηκε την προσφυγή και ακύρωσε την υπ'αρ. 1/9-12-2011 πράξη 

προσδιορισμού αποτελεσμάτων και επιβολής φόρου εισοδήματος, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. 

Αχαρνών, 

που εκδόθηκε σε βάρος του συνεταιρισμού για το οικονομικό έτος 1988 (διαχειριστική χρήση1987). 

5) Η από 13.02.2012 και με Γ.Α.Κ.: 3532/2012 προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, 

κατά της υπ' αριθμ. 1/09.12.2011 Πράξης Προσδιορισμού Αποτελεσμάτων και Επιβολής Φόρου 

Εισοδήματος για την διαχειριστική χρήση 1988(σικ. έτος 1989) ποσού 20.396,39€, η εκδίκαση της οποίας 

ορίστηκε για τη δικάσιμο της 04.10.2017. Επί της ως άνω προσφυγής εξεδόθη η υπ' αριθμ.610/2019 

απόφαση, η οποίαδέχτηκε την προσφυγή και ακύρωσε την υπ'αρ. 1/9-12-2011 πράξη προσδιορισμού 

αποτελεσμάτων και επιβολής φόρου εισοδήματος, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών,που εκδόθηκε 

σε βάρος του συνεταιρισμού για το οικονομικό έτος 1989 (διαχειριστική χρήση1988). 

6) Η από 13.02.2012 και με Γ.Α.Κ.: 3529/2012 προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, 

κατά του υπ' αριθμ. 1/09.12.2011 Φύλλου Ελέγχου Παρακρατούμενου Φόρου Εισοδήματος Αμοιβών 

Τρίτων, Τελών Χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών Αττικής για την διαχειριστική χρήση 1987, 

ποσού 1.053,90€,η εκδίκαση της οποίας ορίστηκε για τη δικάσιμο της 04.10.2017. Επί της ως άνω 

προσφυγής εξεδόθη η υπ'αριθμ.20322/2018, η οποία δέχτηκε την προσφυγή και ακύρωσε το υπ' 

αριθμ.1/09.12.2011 Φύλλο Ελέγχου Παρακρατούμενου Φόρου Εισοδήματος Αμοιβών Τρίτων,Τελών 
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Χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών Αττικής για το οικονομικό έτος 1988(διαχειριστική χρήση 

1987). 

7) Η από 13.02.2012 και με Γ.Α.Κ.: 3514/2012 προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, 

κατά της υπ' αριθμ. 450/09.12.2011 Απόφασης Επιβολής Προστίμου (Α.Ε.Π.) Κ.Β.Σ. του Προϊσταμένου 

της ΔΟΥ Αχαρνών Αττικής για την διαχειριστική χρήση 1987 (σικ. έτους 1988), ποσού 704,32€, η εκδίκαση 

της οποίας ορίστηκε για τη δικάσιμο της 04.10.2017. Επί της ως άνω προσφυγής εξεδόθη 

ηυπ'αριθμ.20364/2018, η οποία δέχτηκε την προσφυγή και ακύρωσε την υπ'αριθμ.450/09.12.2011 

Απόφασης Επιβολής Προστίμου (Α.Ε.Π.) Κ.Β.Σ. του Προϊσταμένου της ΔΟΥ Αχαρνών Αττικής για την 

διαχειριστική περίοδο του 1987. 

8) Η από 13.02.2012 και με Γ.Α.Κ.: 3522/2012 προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, 

ι<:ατά της υπ' αριθμ. 451/09.12.2011 Απόφασης Επιβολής Προστίμου (Α.Ε.Π.) Κ.Β.Σ. του Προϊσταμένου 

της ΔΟΥ Αχαρνών Αττικής για την διαχειριστική χρήση 1988 (σικ. έτους 1989), ποσού 704,32€, η εκδίκαση 

της οποίας ορίστηκε για τη δικάσιμο της 04.10.2017. Επί της ως άνω προσφυγής εξεδόθη η υπ' 

αριθμ.20367/2018, η οποία δέχτηκε την προσφυγή και ακύρωσε την 451/9-12-2011 απόφαση επιβολής 

προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, διαχειριστικής περιόδου 1988. 

9) Ασκήθηκε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η από 12.04.2017, με Γ.Α.Κ.: 527052/2017 

και με Ε.Α.Κ.: 1324/2017 αγωγή εις βάρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΥΤΩΡΙΟΥΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ», με αίτημα την καταβολή των λειτουργικών εξόδων για τα έτη 

2005 έως 2017, το ύψος των οποίων ανέρχεται στο ποσό των 739.604,23€, νομιμοτόκως από την δήλη 

ημέρα καταβολής των κάθε επιμέρους χρηματικών ποσών και μέχρι πλήρους και ολοσχερούς 

εξοφλήσεως. Η εν λόγω αγωγή συζητήθηκε στις 22/03/2018 και απερρίφθη. 

Επισημαίνεται ότι μετά την ανωτέρω ασκηθείσα αγωγή απαίτησης λειτουργικών εξόδων από τον 

«ΑΓΡΟΤΙΚΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΦΥΤΩΡΙΟΥΧΩΝΑΤΤΙΚΗΣ» βάσει της σύμβασης δεν έχουν υπολογιστεί τα 

αναλογούντα λειτουργικά έξοδα που αφορούν την περίοδο 1/9/2017 – 31/12/2017 οπότε και έληξε η 

μίσθωση ούτε και της περιόδου 1/1/2018 – 31/12/2020 (3 έτη) για την οποία ο ανωτέρω Συνεταιρισμός 

συνέχισε να χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εκκινήσει πρόσθετες διαδικασίες για την είσπραξη των οφειλόμενων 

ανωτέρω με τη συνδρομή των νομικών συμβούλων του Συνεταιρισμού. 

Πέραν των ανωτέρω δεν υφίστανται αγωγές τρίτων, υποχρεώσεις κατά του Συνεταιρισμού ή άλλες 

ενδεχόμενες υποχρεώσεις από λοιπές υποθέσεις. 

 



ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 

της περιόδου 1 Ιανουαρίου – ∆εκεµβρίου 2021 
ποσά σε € 

 

 

 

Σελίδα 18 από 20 

4. Λοιπές πληροφορίες 

Άρθρο 29 Ν 4308/14  # 34:   Οι πολύ μικρές οντότητες που κάνουν χρήση της επιλογής της παραγράφου 

7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16, δηλώνουν τη συγκεκριμένη επιλογή που έχουν χρησιμοποιήσει.   

Η οντότητα έχει κάνει χρήση της επιλογής των απαλλαγών τόσο της παραγ.7 του άρθρου 16 περί 

δημοσίευσης συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων, και συνεπώς και των περιπτώσεων α, β, γ 

της παραγράφου 7,και 8 του άρθρου 30 του ν.4308/2015, ήτοι:  

α) Δεν εφαρμόζει  την παράγραφο 9 του άρθρου 17 περί δυνατότητας απόκλισης από τις διατάξεις 

αυτού του νόμου για την επίτευξη της εύλογης παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

β) Δεν εφαρμόζει το άρθρο 24 του παρόντος νόμου περί επιμέτρησης στην εύλογη αξία.   

γ) Δεν εφαρμόζει τις παραγράφους 1 έως και 3 του άρθρου 28 περί αναδρομικής διόρθωσης των 

επιπτώσεων από αλλαγές λογιστικών πολιτικών και αναγνώριση λαθών και αναγνωρίζουν τις σχετικές 

επιπτώσεις στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην περίοδο που η αλλαγή λογιστικής 

πολιτικής πραγματοποιείται ή το λάθος εντοπίζεται.   

Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 30 παρέχει τις πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3, 16, 25 

και 34 του άρθρου 29 στο προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

(Δ) Άρθρο 43 α # 1 – ζ :Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που 

κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των εταίρων και των τρίτων και εφαρμογή της 

αρχής της πιστής εικόνας. 

 

Για το έτος 2022 εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας θα περιοριστούν σημαντικά, κάτι που θα έχει 

ως αποτέλεσμα το λιανεμπόριο να παραμείνει ανοιχτό κατά τη διάρκεια του έτους γεγονός που 

αναμένεται να λειτουργήσει θετικά στις προσπάθειες της διοίκησης για σταδιακή ανάκαμψη των 

οικονομικών στοιχείων της Εταιρείας. 

Ωστόσο, στις 23 Φεβρουαρίου 2022, οι Ρωσικές δυνάμεις ξεκίνησαν εκτεταμένες στρατιωτικές 

επιχειρήσεις κατά της Ουκρανίας, με συνέπεια την επιβολή σημαντικών κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και άλλες χώρες εναντίον αξιωματούχων, προσώπων, περιοχών 

και εταιρειών στη Ρωσία, την Ουκρανία και τη Λευκορωσία. Δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν 

δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή, δεν αναμένεται να υπάρξει άμεση επίδραση στην εμπορική 

της δραστηριότητα.  
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Εν τούτοις, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία είναι πιθανό να επηρεάσουν περαιτέρω αρνητικά την 

τιμή της ενέργειας ιδιαίτερα αν παραταθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.Στην παρούσα χρονική στιγμή 

η επίδραση των τελευταίων εξελίξεων στην Ουκρανία στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας, δεν είναι 

εφικτό να ποσοτικοποιηθεί δεδομένου ότι ο πόλεμος είναι σε εξέλιξη και υπάρχει σημαντική 

αβεβαιότητα ως προς τη διάρκεια και έκταση του και κατά συνέπεια τον αντίκτυπο του στην παγκόσμια 

οικονομία. Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, 

προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες 

για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

 

2. Όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία στην χρήση 2021 τριάντα τρείς  (33)παραγωγοί (συνεταίροι) 

του συνεταιρισμού προσκόμισαν τουλάχιστον το 75% της ποσότητας που παρήγαγαν για πώληση μέσω 

του συνεταιρισμού. Επτά (7) παραγωγοί δικαιολογημένα δεν προσκόμισαν λόγω ασθένειας ή/και 

διάθεσης των ειδών σε λαϊκές αγορές όπως προβλέπεται από το Καταστατικό, πέντε (5) παραγωγοί δεν 

προσκόμισαν προϊόντα στο Συνεταιρισμό  για πώληση  για διάφορους λόγους και  η μη προσκόμιση 

υπόκειται σε εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

 

3. Οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2016έως και 2021δεν έχουν εξετασθεί από τις Φορολογικές 

Αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το 

χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι 

δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις 

οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. 

 

 

 

Αχαρναί,23 Μαΐου 2022 

 

 

      ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

         ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.                   

 

           Ο    ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗΣ       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
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Αθήνα, 27Μαΐου2022 
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