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  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

 

• ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ 

• ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2020 

• ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

• ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ  

• Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης 

Δεκεμβρίου 2020 

• 1. Πληροφορίες σχετικές με τον Συνεταιρισμό 

• 2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική του Συνεταιρισμού  ως συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας 

• 3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι 

• 4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη 

παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

• 5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα 

κονδύλια του ισολογισμού 

• 6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

• 7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

• 8. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως 

• 9.  Προβλέψεις 

• 10. Υποχρεώσεις 

• 11. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας 

• 12. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο 

• 13. Προτεινόμενη διάθεση κερδών 

• 14. Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο 

• 15. Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου 

• 16. Αναβαλλόμενοι φόροι 

• 17. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 

• 18. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές 

περιοχές 

• 19.  Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών 

οργάνων 

• 20.  Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων 

• 21.  Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί ο Συνεταιρισμος ως 

θυγατρική 

• 22.  Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

μερικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί ο Συνεταιρισμος ως θυγατρική 

• 23. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν 

εμφανίζονται στον ισολογισμό 

• 24. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 

• 25. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

• 26. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές 

θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρείας 

• 27. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τα μέλη του  «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.» 

(δια του Εποπτικού Συμβουλίου) 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Συνεταιρισμού «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.» (ο 

Συνεταιρισμός), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2020, τις καταστάσεις 

αποτελεσμάτων και μεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και 

το σχετικό προσάρτημα. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Συνεταιρισμού  «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.» κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 2020 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.  

Βάση γνώμης 

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 χρηματοοικονομικών 

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 χρηματοοικονομικών 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 τη γνώμη μας. 

Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες 

εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη 

είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 

αξιολόγηση της ικανότητας του Συνεταιρισμού  να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, γνωστοποιώντας 
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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 χρηματοοικονομικές 

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 

χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές 

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 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 χρηματοοικονομικών 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. 
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• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 

χρηματοοικονομικές 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. 

Αναφορά επί άλλων Νομικών και κανονιστικών θεμάτων. 

Δεν συντρέχει περίπτωση οποιασδήποτε αναφοράς επί των εν λόγω θεμάτων. 

 

Αθήνα,  23  Σεπτεμβρίου 2021 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΜΠΡΑΓΟΣ 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 14981 

 

 
     ΣΟΛ Α.Ε. 

     Μέλος Δικτύου Crowe Global 

     Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 

     Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/20   

    

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2020 31/12/2019 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Ενσώματα πάγια      

Ακίνητα 6.1 0,41 0,41 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 3.040,84 3.317,28 

Λοιπός εξοπλισμός 6.1 16.752,95 23.455,34 

Επενδύσεις  σε ακίνητα 6.2 447.736,61 475.729,21 

Σύνολο  467.530,81 502.502,24 

       

Άυλα πάγια στοιχεία      

Λοιπά άυλα 6.3 5.864,39 13.069,03 

Σύνολο  5.864,39 13.069,03 

       

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία      

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και 

κοινοπραξίες 7.1 607.029,00 607.029,00 

Λοιπά  10.602,32 10.602,32 

Σύνολο  617.631,32 617.631,32 

       

Σύνολο μη κυκλοφορούντων  1.091.026,52 1.133.202,59 

       

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Αποθέματα      

Εμπορεύματα  191.902,49 159.642,99 

Προκαταβολές για αποθέματα  63.152,25 18.697,01 

Σύνολο  255.054,74 178.340,00 

       

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές      

Εμπορικές απαιτήσεις 7.2.1 686.526,01 719.167,68 

Δουλευμένα έσοδα περιόδου  15.084,86 0,00 

Λοιπές απαιτήσεις 7.2.2 4.864,84 23.877,11 

Προπληρωμένα έξοδα  0,00 5.333,08 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  556.266,75 103.341,57 

Σύνολο  1.262.742,46 851.719,44 

       

Σύνολο κυκλοφορούντων  1.517.797,20 1.030.059,44 

       

Σύνολο Ενεργητικού   2.608.823,72 2.163.262,03 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2020 31/12/2019 

Καθαρή θέση       

Καταβλημένα κεφάλαια       

Κεφάλαιο 8 1.570.617,20 1.560.645,97 

Σύνολο   1.570.617,20 1.560.645,97 

        

Διαφορές εύλογης αξίας       

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων   14.164,30 14.164,30 

Σύνολο   14.164,30 14.164,30 

        

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο       

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού   249.125,04 239.734,00 

Αποτελέσματα εις νέο   -511.080,84 -684.667,95 

Σύνολο   -261.955,80 -444.933,95 

        

Σύνολο καθαρής θέσης   1.322.825,70 1.129.876,32 

        

Προβλέψεις       

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 9.1 36.409,47 32.345,65 

Λοιπές προβλέψεις   100.000,00 100.000,00 

Σύνολο   136.409,47 132.345,65 

        

Υποχρεώσεις       

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις       

Εμπορικές υποχρεώσεις 10.1.1 983.143,62 728.853,08 

Λοιποί φόροι και τέλη   5.461,87 9.216,66 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης   7.405,29 7.866,22 

Λοιπές υποχρεώσεις 10.1.2 144.268,79 126.452,34 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα   9.308,98 25.162,18 

Έσοδα επόμενων χρήσεων   0,00 3.489,58 

Σύνολο   1.149.588,55 901.040,06 

        

Σύνολο Υποχρεώσεων   1.149.588,55 901.040,06 

        

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων 2.608.823,72 2.163.262,03 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

   

  Σημ. 

1/1/2020 -

31/12/2020 

1/1/2019 -

31/12/2019 

        

Κύκλος εργασιών (καθαρός)   1.989.553,96 1.378.623,42 

Κόστος πωλήσεων   -1.468.414,67 -1.024.497,19 

Μικτό Αποτέλεσμα   521.139,29 354.126,23 

        

Λοιπά συνήθη έσοδα   236.716,45 255.521,10 

Κόστος Λοιπών συνήθων εσόδων   -219.762,45 -236.220,92 

    16.954,00 19.300,18 

        

Έξοδα διάθεσης   -175.754,60 -113.591,63 

Έξοδα διοίκησης   -123.721,69 -243.512,75 

Λοιπά έξοδα και ζημίες   -64.169,99 -7.763,94 

Λοιπά έσοδα και κέρδη   51,56 0,00 

Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων   174.498,57 8.558,09 

        

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   18,51 28,16 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   -929,97 -1.515,78 

Αποτέλεσμα προ φόρων   173.587,11 7.070,47 

        

Φόροι εισοδήματος   0,00 0,00 

        

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   173.587,11 7.070,47 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ  

 

 

 Σημ. Κεφάλαιο 

Διαφορές 

εύλογης αξίας 

Αποθεματικά 

νόμων & 

κατ/κού 

Υπόλοιπο 

Αποτελεσμάτων 

Εις Νέο 

Συνολικά 

ίδια 

κεφάλαια 

             

Υπόλοιπα 1/1/2019   1.546.682,17 14.164,30 236.799,30 -691.738,42 1.105.907,35 

              

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου   13.963,80       13.963,80 

Αύξηση ειδικών αποθεματικών       2.934,70   2.934,70 

Αποτελέσματα περιόδου         7.070,47 7.070,47 

Συνολική μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων 

περιόδου    13.963,80 0,00 2.934,70 7.070,47 23.968,97 

              

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2019   1.560.645,97 14.164,30 239.734,00 -684.667,95 1.129.876,32 

              

       

Υπόλοιπα 1/1/2020   1.560.645,97 14.164,30 239.734,00 -684.667,95 1.129.876,32 

              

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου   9.971,23       9.971,23 

Αύξηση ειδικών αποθεματικών       9.391,04   9.391,04 

Αποτελέσματα περιόδου         173.587,11 173.587,11 

Συνολική μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων 

περιόδου    9.971,23 0,00 9.391,04 173.587,11 192.949,38 

              

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2020   1.570.617,20 14.164,30 249.125,04 -511.080,84 1.322.825,70 
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 

2020 

 

1. Πληροφορίες σχετικές με τον Συνεταιρισμό 

 

α) Επωνυμία: Πανελλήνιος Προμηθευτικός Παραγωγικός και Πιστωτικός Συνεταιρισμός 

Εργαστηριακών Γιατρών ΣΥΝ.Π.Ε. 

β) Νομικός τύπος: Συνεταιρισμός Π.Ε. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2020 - 31.12.2020 

δ)  Διεύθυνση της έδρας: Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 38  Αθήνα, Τ.Κ. 11854 

ε) Γ.Ε.ΜΗ.: 0002052701000 

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη 

για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

ζ) Ο Συνεταιρισμός  ανήκει στην κατηγορία  μικρή οντότητα. 

η)  Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 

συμφωνία με τον παρόντα νόμο. 

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το 

λειτουργικό νόμισμα του Συνεταιρισμού.  

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

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 επανεκτιμούνται 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει 

τις ακόλουθες λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.  

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 το 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 αποτιμούνται 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. 

➢ Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων : με βάση την μισθωτική διάρκεια 

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

➢ Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων : 10 έτη. 

➢ Εξοπλισμός Η/Υ :  5 έτη 

Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει 

υπερβεί την ανακτήσιμη αξία του. 

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 
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ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας (μείον τα 

απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.  

Για την εκτίμηση της αξίας χρήσεως, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές 

προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους με την χρήση ενός προ φόρου προεξοφλητικού επιτοκίου , 

το ύψος του οποίου  αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του 

χρήματος και για τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.  

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν λογισμικά προγράμματα.  

Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών 

προγραμμάτων καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε 

καθεστώς λειτουργίας, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν 

απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα 

λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.  

Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου 

αποσβέσεως σε 5 έτη.  

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

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. Ως ανακτήσιμη αξία θεωρείται η αξία χρήσεως 

που είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών χρηματοροών από την συμμετοχή, στην 

επόμενη πενταετία και της υπολειμματικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας. 

3.1.3.2. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

       Αφορούν σε δοθείσες εγγυήσεις ενοικίων, κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, χρηματοδοτικών 

συμβάσεων αυτοκινήτων κτλ. 

Επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές είναι μόνιμου 

χαρακτήρα. 

3.1.4. Φόροι εισοδήματος 

3.1.4.1. Τρέχων φόρος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει: 
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➢ 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 τον 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.  

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων περιλαμβάνει το κόστος πρώτων 

υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με τα εν λόγω στοιχεία. 

Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται 

έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο 

παραγωγής. Ο Συνεταιρισμός  δεν επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων μακράς 

περιόδου παραγωγής ή ωριμάνσεως με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν 

σε αυτά. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα  αποτιμούνται στην κατ' είδος 

χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το 

κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με τη μέθοδο της μέσης σταθμικής τιμής. 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  αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα 

ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των 

προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν 
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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 αποτιμούνται 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, αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι 

οποίες αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη 

σταθερή μέθοδο). Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα 

αποτιμούνται 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 αποτιμούνται 

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 αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό 

που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία 

του ποσού που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα 

ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, 

που προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιμούνται στα 

προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

3.1.10. 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 και κατασκευαστικά συμβόλαια καταχωρίζονται με τη 

μέθοδο του ποσοστού ολοκληρώσεως. 

➢ Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από 

τρίτους καταχωρίζονται ως εξής: 

✓ Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη 

σταθερή μέθοδο.  

✓ Τα μερίσματα ή παρόμοιας φύσεως εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση 

άλλων οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη 

διανομή τους. 

✓  Τα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων. 

 

3.1.11. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα 

στα ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 

 

3.1.12. 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 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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3.1.13. 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 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων.   

 

3.1.14. 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται 

μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι 

συγκρίσιμα. 

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής. 

 

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 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις 

καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.  

Στην παρούσα περίοδο 2020 δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου. 

 

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο συνεταιρισμός παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας 

διατάξεως του νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.  
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Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 

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 

Κτίρια  
Μηχανολογικός 

εξοπλισμός 

Λοιπός 

εξοπλισμός 

Αξία κτήσεως        

Υπόλοιπο 1.1.2019 129.787,66 7.385,58 287.374,89 

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 1.217,01 

Υπόλοιπο 31.12.2019 129.787,66 7.385,58 288.591,90 

Σωρευμένες αποσβέσεις και 

απομειώσεις 
      

Υπόλοιπο 1.1.2019 129.778,08 3.791,86 257.217,22 

Αποσβέσεις περιόδου 9,17 276,44 7.919,34 

Υπόλοιπο 31.12.2019 129.787,25 4.068,30 265.136,56 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2019 0,41 3.317,28 23.455,34 

Αξία κτήσεως        

Υπόλοιπο 1.1.2020 129.787,66 7.385,58 288.591,90 

Μειώσεις περιόδου 0,00 -474,58 -161.556,80 

Υπόλοιπο 31.12.2020 129.787,66 6.911,00 127.035,10 

Σωρευμένες αποσβέσεις και 

απομειώσεις 
      

Υπόλοιπο 1.1.2020 129.787,25 4.068,30 265.136,56 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 276,44 6.702,39 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 -474,58 -161.556,80 

Υπόλοιπο 31.12.2020 129.787,25 3.870,16 110.282,15 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2020 0,41 3.040,84 16.752,95 
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6.2.  Επενδύσεις σε ακίνητα 

Πίνακας μεταβολών επενδυτικών ακινήτων Γήπεδα Κτίρια  Σύνολο 

Αξία κτήσεως        

Υπόλοιπο 1.1.2019 60.959,30 699.814,81 760.774,11 

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2019 60.959,30 699.814,81 760.774,11 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις       

Υπόλοιπο 1.1.2019 0,00 257.052,30 257.052,30 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 27.992,60 27.992,60 

Υπόλοιπο 31.12.2019 0,00 285.044,90 285.044,90 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2019 60.959,30 414.769,91 475.729,21 

Αξία κτήσεως        

Υπόλοιπο 1.1.2020 60.959,30 699.814,81 760.774,11 

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2020 60.959,30 699.814,81 760.774,11 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις       

Υπόλοιπο 1.1.2020 0,00 285.044,90 285.044,90 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 27.992,60 27.992,60 

Υπόλοιπο 31.12.2020 0,00 313.037,50 313.037,50 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2020 60.959,30 386.777,31 447.736,61 

 

 

6.3. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων Λοιπά άυλα στοιχεία 

Αξία κτήσεως    

Υπόλοιπο 1.1.2019 408.519,60 

Προσθήκες 350,00 

Υπόλοιπο 31.12.2019 408.869,60 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις   

Υπόλοιπο 1.1.2019 355.435,14 

Αποσβέσεις περιόδου 40.365,43 

Υπόλοιπο 31.12.2019 395.800,57 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2019 13.069,03 

Αξία κτήσεως    

Υπόλοιπο 1.1.2020 408.869,60 

Προσθήκες 0,00 
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Υπόλοιπο 31.12.2020 408.869,60 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις   

Υπόλοιπο 1.1.2020 395.800,57 

Αποσβέσεις περιόδου 7.204,64 

Υπόλοιπο 31.12.2020 403.005,21 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2020 5.864,39 

 
 

 

7.  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 

7.1  Συμμετοχές σε θυγατρικές , συγγενείς και λοιπές επιχειρήσεις 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία  

Συμμετοχές σε 

θυγατρικές 

εταιρείες 

Συμμετοχές σε 

συγγενείς 

εταιρείες 

Συμμετοχές σε 

λοιπές εταιρείες 

Medisyn Εμπορική Α.Ε. 60.000,00     

Medisyn Ιατρική Α.Ε. 500.000,00     

IATRICA Α.Ε.   46.900,00   

Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα     129,00 

Σύνολο 560.000,00 46.900,00 129,00 

 

 

7.2 Αποτίμηση στο κόστος κτήσεως 

7.2.1 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εμπορικές απαιτήσεις 31/12/2020 31/12/2019 

Πελάτες 805.578,60 790.111,15 

Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο 31.442,50 33.435,40 

Γραμμάτια σε καθυστέρηση 23.504,91 23.504,91 

Επιταγές εισπρακτέες 6.000,00 12.116,22 

Σύνολο 866.526,01 859.167,68 

Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης -180.000,00 -140.000,00 

Σύνολο 686.526,01 719.167,68 

 

 

7.2.2 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αφορούν σε λοιπούς χρεώστες. 

Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2020 31/12/2019 

Λοιποί χρεώστες  4.864,84 23.877,11 

Σύνολο 4.864,84 23.877,11 
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8. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως 

 

Το  κεφάλαιο του Συνεταιρισμού ανέρχεται σε 1.658.105,50 από το οποίο ποσό ευρώ 

1.570.617,20 αφορά σε καταβλημένο κεφάλαιο και ποσό ευρώ 87.488,30 σε οφειλόμενο κατά την 

31/12/2020 κεφάλαιο και  διαιρείται σε 565 μερίδες  ονομαστικής αξίας € 2.934,70 η κάθε μία. 

9. Προβλέψεις 

9.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία 

Η υποχρέωση για παροχές σε εργαζομένους ανέρχεται κατά την 31/12/2020 στο ποσό ευρώ 

36.409,47. 

Το ποσό που αναλογεί στην χρήση 2020 ανέρχεται σε ευρώ 4.063,82 και καταχωρήθηκε στα 

αποτελέσματα της χρήσης 2020. 

10. Υποχρεώσεις 

10.1 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

10.1.1 Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εμπορικές υποχρεώσεις 31/12/2020 31/12/2019 

Προκαταβολές πελατών 34.494,71 30.410,73 

Προμηθευτές εσωτερικού 933.651,66 687.246,12 

Προμηθευτές εξωτερικού 14.997,25 11.196,23 

Επιταγές πληρωτέες 0,00 0,00 

Σύνολο 983.143,62 728.853,08 

 

10.1.2 Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές υποχρεώσεις 31/12/2020 31/12/2019 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 3.759,83 3.170,59 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 136.627,45 121.607,77 

Εκτελωνιστές-Λογ/σμοί προς απόδοση 3.861,21 1.653,68 

Λοιποί συνεργάτες 20,30 20,30 

Σύνολο 144.268,79 126.452,34 
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11. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας 
 

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 

Έσοδα 31/12/2020 31/12/2019 

Πωλήσεις Εμπορευμάτων 1.766.730,13 1.154.303,93 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 222.823,83 265.105,55 

Λοιπά έσοδα  236.716,45 255.521,10 

Σύνολο 2.226.270,41 1.674.930,58 

 

Έξοδα 31/12/2020 31/12/2019 

Ενοίκια 43.521,00 53.030,55 

Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής 84.384,64 83.956,28 

Λοιπές αμοιβές τρίτων 92.859,65 174.957,67 

Σύνολο 220.765,29 311.944,50 

 
 

 

12. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο 

 

Στη διάρκεια της περιόδου δεν ενσωματώθηκαν τόκοι στην αξία κατασκευαζόμενων παγίων . 

 

13. Προτεινόμενη διάθεση κερδών 

 

Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε κέρδη τα οποία στο σύνολο τους μεταφέρθηκαν στον 

λογαριασμό “Υπόλοιπο εις νέον” για να συμψηφισθούν με ζημίες από προηγούμενες χρήσεις.  

14. Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο 

 

Στην κλειόμενη περίοδο δεν καταβλήθηκαν μερίσματα. 

15. Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου 
 

Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε κέρδη.  

 

16. Αναβαλλόμενοι φόροι 

 

Ο Συνεταιρισμός δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. 

 

17. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 

 
 

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα: 
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  31/12/2020 31/12/2019 

Διοικητικό προσωπικό 5 5 

Σύνολο 5 5 

 

         Ο συνεταιρισμός σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά: 

  31/12/2020 31/12/2019 

Μισθοί και ημερομίσθια 123.684,57 122.966,84 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις 31.271,08 31.572,96 

Παρεπόμενες παροχές 4.802,00 5.498,00 

Σύνολο 159.757,65 160.037,80 

 

 
18. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές 
 

       Δεν συντρέχει περίπτωση 
 

 

19.  Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών 

οργάνων 

 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

 

20.  Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων 

 

Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές. 

 

21.  Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του 

τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί ο συνεταιρισμός ως θυγατρική 

 

Ο συνεταιρισμός δεν ανήκει σε τελικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

22.  Στοιχεία της εταιρείας  που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

μερικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί ο συνεταιρισμός ως θυγατρική 

 

Ο συνεταιρισμός δεν ανήκει σε μερικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

 

23. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν 

εμφανίζονται στον ισολογισμό 

 

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 

Ο Συνεταιρισμός έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που 

αφορούν την ενοικίαση ακινήτων οι οποίες λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες .  
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β) Εγγυήσεις  

Ο Συνεταιρισμός  δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους. 

 

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Ο Συνεταιρισμός δεν έχει ελεγχθεί  φορολογικά για τις χρήσεις  2015 έως και 2020. 

Για τις υποχρεώσεις που ενδέχεται να προβλέψουν κατά τον έλεγχο των χρήσεων αυτών έχει 

σχηματισθεί σε προηγούμενη χρήση σχετική πρόβλεψη ποσού ευρώ 100.000,00. 

 

24. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 

Η εταιρεία δεν επιβαρύνθηκε για το φορολογικό έτος 2020 με αμοιβές σε μέλη διοικητικών 

διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων. 

 

25. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει στη χρήση 2020 τις κατωτέρω συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 

  Αξία συναλλαγών 

Συνδεδεμένα μέρη 

Αγορές-λήψεις 

αγαθών & 

υπηρεσιών 

Πωλήσεις-παροχές 

αγαθών & 

υπηρεσιών 

ΣΥΝ/ΚΗ ΕΤ.ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡ.ΕΙΔΩΝ, ΠΑΡ. 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ Α.Ε. 
11.055,20 1.685,77 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΝ/ΚΑ ΔΙΑΓΝ/ΚΑ ΕΡΓ/ΡΙΑ 

MEDISYN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.  
37.750,60 288.736,89 

IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ 
0,00 37.536,26 

 48.805,80 327.958,92 
 

Και στο τέλος της χρήσεως έχει τα κατωτέρω υπόλοιπα απαιτήσεων ή υποχρεώσεων από και προς 

τα συνδεδεμένα μέρη 

  Υπόλοιπα 

Συνδεδεμένα μέρη Απαιτήσεων Υποχρεώσεων 

ΣΥΝ/ΚΗ ΕΤ.ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡ.ΕΙΔΩΝ, ΠΑΡ. 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ Α.Ε. 
15.045,24 229.003,89 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΝ/ΚΑ ΔΙΑΓΝ/ΚΑ ΕΡΓ/ΡΙΑ MEDISYN 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.  
236.757,42 - 
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IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 

ΓΙΑΤΡΩΝ 
39.643,54 - 

Σύνολο 291.446,20 229.003,89 

 

26. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές θετικές ή 

αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρείας 

Δεν υφίστανται τέτοιοι διακανονισμοί 

 

27. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

 

Δεν συνέβησαν τέτοια γεγονότα. 

Αθήνα,  22 Σεπτεμβρίου  2021 

 

Ο Πρόεδρος                                       Η Γραμματέας                    Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου 

 

   Παναγιώτης Μακρίδης                           Μαρία Καλαμάρη                      Ιωάννης Μιχαηλίδης 

      Α.Δ.Τ.  ΑΜ 556635                           Α.Δ.Τ.   AΚ  228382                    ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.  

                                                                                                                       0031514/ Α' ΤΑΞΗΣ 


