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χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου
2016 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, 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. 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 καταλληλότητας 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.
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Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή
και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του
ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, 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
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της
Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
Αθήνα, 04 Μαίου 2017

Ο

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΓΚΙΠΑΛΗΣ
Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 201341
Σ.Ο.Λ. Α.Ε.
Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125
ΦΩΚ. ΝΕΓΡΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016
(ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΛΠ)
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Ισολογισμός ΧΡΗΣΗΣ 2016 – ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ "ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ" (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)
(Ποσά σε ευρώ)
Σημείωση
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Επενδύσεις σε ακίνητα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά ενσώματα στοιχεία
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Δαπάνες ανάπτυξης
Υπεραξία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό
κατασκευή
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
Διαθέσιμα για πώληση
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση
Σύνολο
Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Προκαταβολές για αποθέματα
Λοιπά αποθέματα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις

2016

2015

36.443,91 €
28.942,90 €
23.371,59 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
88.758,40 €

25.940,98 €
24.769,69 €
30.067,32 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
80.777,99 €

0,00 €
0,00 €
1.560,52 €
1.560,52 €

0,00 €
0,00 €
1.918,52 €
1.918,52 €

289,35 €

289,35 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
289,35 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
289,35 €

6.726,34 €
4.555,36 €
2.876,45 €
0,00 €
13.105,47 €
0,00 €
27.263,62 €

2.263,76 €
4.337,92 €
2.929,28 €
0,00 €
7.697,11 €
0,00 €
17.228,07 €

155.592,63 €
0,00 €
22.512,30 €

74.009,91 €
19.202,75 €
0,00 €
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Εμπορικό χαρτοφυλάκιο
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών
Ίδιοι τίτλοι
Σύνολο
Διαφορές εύλογης αξίας
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Συναλλαγματικές διαφορές
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

0,00 €
30.129,77 €
120.975,22 €
329.209,92 €
356.473,54 €
447.081,81 €

0,00 €
2.497,19 €
281.720,78 €
377.430,63 €
394.658,70 €
477.644,56 €

102.135,00 €
195,00 €
0,00 €
0,00 €
102.330,00 €

102.100,00 €
180,00 €
0,00 €
0,00 €
102.280,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

171.422,43 €
57.544,41 €
-17.494,03 €
211.472,81 €
0,00 €
313.802,81 €

171.422,43 €
57.544,41 €
5.505,60 €
234.472,44 €
0,00 €
336.752,44 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
729,00 €
668,87 €
0,00 €
1.397,87 €

0,00 €
0,00 €
688,87 €
0,00 €
688,87 €

0,00 €
0,00 €
59.167,47 €
1.228,17 €
15.667,51 €
17.139,93 €

0,00 €
0,00 €
93.512,65 €
0,00 €
7.128,58 €
15.260,80 €
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Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολο

38.678,05 €
0,00 €
0,00 €
131.881,13 €

24.321,22 €
0,00 €
0,00 €
140.223,25 €

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

133.279,00 €
447.081,81 €

140.912,12 €
477.664,56 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015
(ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΛΠ)

2016

2015

625.955,10

629.584,52

4.627,19

-5.149,26

84.028,28

268.605,49

-127.597,24

-111.501,24

-9.081,25

-13.091,97

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

-

Αποτέλεσμα προ φόρων

-

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα,
ημικατ/μένα)
Λοιπά συνήθη έσοδα
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών
Παροχές σε εργαζομένους
Αποσβέσεις
Λοιπά έξοδα και ζημίες

-391.917,53

-438.452,56

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

-63.856,47

-76.344,35

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΔΙΑΘΕΣΗΣ

-68.948,63

-127.119,24

ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

-70.565,84

-121.059,43

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

-17.356,39

5.471,96

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

633,09

1.389,60

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

-2.477,05

-4.443,86

-19.200,35

2.417,70

-1.228,17

271,28

-20.428,52

2.688,98

-20.428,52

2.688,98

Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους
Σύνολο
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου
2016
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία
α) Επωνυμία: ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
β) Νομικός τύπος: Κοινωνικός Συνεταιρισμός.
γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2016 - 31.12.2016
δ) Διεύθυνση της έδρας: Πλατεία Ψυχιάτρου Χρ. Τσιριγώτη – Κέρκυρα
ε) Α.Φ.Μ.: 998968171
στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την
κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία πολύ 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 της Εταιρείας.
ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων
Δεν υπάρχουν.

3. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου
Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να καταρτίσει συνοπτικό
ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων.

4. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές θετικές ή
αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρείας
α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις
Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων.
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β) Εγγυήσεις
Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους.
γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από την ίδρυσή της.

δ) Το αποτέλεσμα της χρήσης εμφανίζεται ζημιογόνο κατά το ποσό των € 20.428,52, λόγω του
γεγονότος ότι στη χρήση 2016 ο Συνεταιρισμός κατέβαλε έξοδα που αφορούσαν σε προηγούμενες
χρήσεις όπως Δ.Ε.Η. € 22.983,03 καθώς και Τέλος επιτηδεύματος € 4.650,00 €.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΔΤ : AZ-248040

ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΑΔΤ: AB-820115

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΟΠΤ. ΣΥΜΒ.

ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΔΤ: AH-254128

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΒΡΑΝΟΣ
A.M. 58941 Α’ ΤΑΞΗΣ

Βεβαιώνεται ότι το προσάρτημα αυτό, που αποτελείται από 8 σελίδες είναι εκείνο που
αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 04 Μαΐου 2017.
Αθήνα 04 Μαΐου 2017
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΓΚΙΠΑΛΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 20341
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