
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά σε ευρώ  Ποσά σε ευρώ  

 κλειοµ. χρήσης 2014 προηγ. χρήσης 2013

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ       Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   

Οφειλόµενο 22.250,00 52.500,00 Ι.Εταιρικό Κεφάλαιο (754 µερίδες των 1.850,00 ευρώ)

1.Καταβεβληµένο  1.372.650,00 996.000,00

   2.Οφειλόµενο 22.250,00 52.500,00

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία 1.394.900,00 1.048.500,00

Β.ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΙΙΙ.∆ιαφορές Αναπροσαρµογής - Επιχορηγήσεις 

4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 227.059,73 221.881,54 5.178,19 227.059,73 205.682,55 21.377,18 Επενδύσεων

227.059,73 221.881,54 5.178,19 227.059,73 205.682,55 21.377,18 1.∆ιαφορές αναπροσαρµογής 

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ συµµετοχών και χρεογράφων 936.163,79 936.163,79

ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 2.∆ιαφορές από αναπρ/γή αξίας 

1.Γήπεδα Οικόπεδα 768.318,89 0,00 768.318,89 768.318,89 0,00 768.318,89 λοιπών περιουσιακών στοιχείων 726,68 245.376,68

2.Αγροί-Φυτείες-∆άση 110.600,37 0,00 110.600,37 110.600,37 0,00 110.600,37 3.Επιχ/σεις επενδ.πάγιου ενερ/κού 2.381.624,68 2.777.211,04

3.Κτίρια & Τεχνικά έργα 11.767.978,12 7.459.143,96 4.308.834,16 11.440.902,38 7.171.035,59 4.269.866,79 3.318.515,15 3.958.751,51

4.Μηχ/τα-Τεχνικές εγκ/σεις και IV.Αποθεµατικά Κεφάλαια

λοιπός µηχ/κος εξοπλισµός 10.016.497,87 7.929.152,36 2.087.345,51 9.971.999,35 7.384.860,55 2.587.138,80 1.Τακτικό αποθεµατικό 363.345,69 363.345,69

5.Μεταφορικά µέσα 751.542,03 669.505,98 82.036,05 751.542,03 617.186,44 134.355,59 3.Ειδικά αποθεµατικά 198.623,91 198.623,91

6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισµός 1.252.861,04 1.202.379,08 50.481,96 1.245.588,18 1.171.634,02 73.954,16 4.Εκτακτα αποθεµατικά 13.981,12 13.981,12

7.Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λές 206.391,48 0,00 206.391,48 206.991,48 0,00 206.991,48 5.Αφορ.αποθ.ειδικών διατάξεων νόµων 1.437.152,03 1.462.941,29

  Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 24.874.189,80 17.260.181,38 7.614.008,42 24.495.942,68 16.344.716,60 8.151.226,08 6.Λοιπά αποθεµατικά 8.197,63 8.197,63

ΙΙΙ.Συµµετοχές & άλλες µακροπ/σµες ∆ιαφορές από ενσωµάτωση Συνεταιρισµών 242.823,60 249.443,95

χρηµατ/κές απαιτήσεις 2.264.123,98 2.296.533,59

2.Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 1.159.143,75 1.159.143,75 V.Αποτελέσµατα εις νέο

7.Λοιπές µακρ/σµές απαιτήσεις 26.601,51 26.601,51 Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο -531.863,85 -546.744,54

1.185.745,26 1.185.745,26 -531.863,85 -546.744,54

Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 8.799.753,68 9.336.971,34 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 6.445.675,28 6.757.040,56

 (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+ΑV)

∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι.Αποθέµατα

1.Εµπορεύµατα  3.887.714,73 3.825.444,60 Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆.& ΕΞΟ∆Α

2.Προιόντα έτοιµα & ηµιτελή  1.333.388,95 1.528.918,96 1.Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπ.

3. Παραγωγή σε εξέλιξη 466.377,56 544.013,00 λόγω εξόδου από την υπηρεσία 16.020,25 16.020,25

4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Υλικά συσκ/σιας-Αναλώσιµα  2.657.177,29  1.087.551,81 2.Λοιπές προβλέψεις 0,00 262.529,19

5.Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων  6.161.725,77 4.208.304,37 16.020,25 278.549,44

14.506.384,30 11.194.232,74

ΙΙ.Απαιτήσεις 

1.Πελάτες 11.548.763,98 9.867.152,68 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2.Γραµµάτια εισπρακτέα Ι.Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

   - Στο χαρτοφυλάκιο 8.893,66 8.893,66 2.∆άνεια Τραπεζών 4.327.280,16 4.602.277,26

   - Στις τράπεζες για είσπραξη 477.218,89 486.112,55 273.304,00 282.197,66 8. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.488.883,41 1.501.104,97

3α.Επιταγές εισπρακτέες(µεταχ/νες) 5.816.163,57 6.103.382,23

   - Στο χαρτοφυλάκιο 2.869.479,01 1.317.243,47 ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

   - Στις τράπεζες σε εγγύηση 964.278,20 3.833.757,21 792.934,65 2.110.178,12 1.Προµηθευτές 11.825.626,09 8.199.984,81

3β.Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγ) 567.400,11 567.400,11 2α.Επιταγές πληρωτέες 3.383.362,21 1.773.475,49

10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες 640.976,33 903.505,52 3.Τράπεζες λογ/σµοι βραχ.υποχρ. 13.631.605,00 12.034.330,44

11.Χρεώστες διάφοροι 3.014.553,49 2.570.790,02 4.Προκαταβολές πελατών 844.583,90 834.024,72

12.Λογ.διαχ/σεως προκ/λων & πιστώσεων 117.893,13 117.893,13 5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 114.481,71 112.814,66

20.209.456,80 16.419.117,24 6.Ασφαλιστικοί οργανισµοί 134.306,40 122.789,68

ΙΙΙ.Χρεόγραφα 11.Πιστωτές διάφοροι 2.898.587,23 2.580.725,22

1.Μετοχές 11.897,96 11.897,96 32.832.552,54 25.658.145,02

2.Οµολογίες   5.741,60 5.741,60 Σύνολο υποχρεώσεων(ΓΙ+ΓΙΙ) 38.648.716,11 31.761.527,25

17.639,56 17.639,56

IV.∆ιαθέσιµα ∆.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1.Ταµείο 65.328,65 46.911,18 3.Λοιποί µεταβατικοί λογ. Παθητικού 125.000,00 330.045,84

3.Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας 664.206,45 566.513,44 125.000,00 330.045,84

729.535,10 613.424,62

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 35.463.015,76 28.244.414,16

(∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV)

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.Έξοδα εποµένων χρήσεων 0,00 0,00

2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 932.811,68 1.459.498,08

3. Λοιποί Μεταβατικοί Λογ/µοί Ενεργητικού 12.402,33 12.402,33

945.214,01 1.471.900,41

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

(Α+Β+Γ+∆+Ε) 45.235.411,64 39.127.163,09 (Α+Β+Γ+∆) 45.235.411,64 39.127.163,09

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 11.643.764,00 2.882.805,00 1.∆ικαιούχοι αλλότριων περ. στοιχείων 11.643.764,00 2.882.805,00

2. Χρεωστ. λογ. εγγυησ. & εµπραγµ. ασφαλειών 841.879,96 800.056,76 2.Πιστ. λογ. εγγυησ. & εµπραγµ. ασφαλ. 841.879,96 800.056,76

12.485.643,96 3.682.861,76  12.485.643,96 3.682.861,76

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  1) Με απόφαση της από 23/6/2014 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, το συνεταιριστικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ 346.400,00, α) µε κεφαλαιοποίηση διαφορών αναπροσαρµογής παγίων ευρώ 244.650,00 και β) µε είσοδο στο κεφάλαιο της ΕΑΣ νέων εταίρων ευρώ 101.750,00.

                       2) Την 31/12/2014 ενσωµατώθηκαν στα βιβλία της Ένωσης τα υπόλοιπα των λογαριασµών του ισοζυγίου ενός ακόµη αγροτικού συνεταιρισµού που συγχωνεύθηκε µε την ΕΑΣ Καβάλας.  

                       3) Η τελευταία αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της ΕΑΣ Καβάλας έγινε στην χρήση 2012 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2065/1992.

                       4) Επί των ενσώµατων ακινητοποιήσεων υφίστανται υποθήκες - προσηµειώσεις υπέρ των τραπεζών  για κάλυψη υποχρεώσεων της ΕΑΣ Καβάλας το ύψος των οποίων την 31/12/2014 ανέρχεται σε ευρώ 17.958.885,16. Έχει επίσης χορηγηθεί επί των αποθεµάτων ενέχυρο τίτλων

                           συνολικού ποσού ευρώ 1.817.670,00.

                       

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ           ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2014)
Ποσά  σε ευρώ Ποσά  σε ευρώ 

κλειόµενης χρήσης 2014 προηγούµενης χρήσης 2013 κλειοµ. χρήσης  2014 προηγ. χρήσης 2013

Ι.Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως 56.526,90 28.579,70

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 26.423.062,51 30.156.504,02 (+):Υπόλοιπο αποτ/των (ζηµιών)

Μείον Κόστος πωλήσεων 21.230.761,20 24.337.118,15       προηγούµενων χρήσεων -546.744,54 -466.108,77

Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 5.192.301,31 5.819.385,87 (+): Αποθεµατικά προς διάθεση 25.789,26 0,00

Πλέον  1Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως  3.190.353,68 1.972.229,49 (-):∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου

Σύνολο 8.382.654,99 7.791.615,36      προηγουµένων χρήσεων 0,00 0,00

ΜΕΙΟΝ 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 2.133.238,21 2.335.728,50 Σύνολο -464.428,38 -437.529,07

             3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 5.293.577,42 7.426.815,63 4.238.980,32 6.574.708,82 Μείον:1.Φόρος εισοδήµατος 47.848,64 33.648,50

Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 955.839,36 1.216.906,54           2.Λοιποί µη ενσωµατωµένοι

ΠΛΕΟΝ: 1.Έσοδα συµµετοχών 0,00 0,00       στο λειτουργικό κόστος φόροι 19.586,83 75.566,97

             2.Έσοδα χρεογράφων 0,00 0,00 Ζηµιές εις νέο -531.863,85 -546.744,54

             3.Κέρδη πώλησης συµµ. & χρεογρ. 61,77 4.759,86    

             4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 73.687,31 31.781,85

ΜΕΙΟΝ  3.  Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 899.787,37 -826.038,29 1.229.586,05 -1.193.044,34

Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 129.801,07 23.862,20

ΙΙ.ΠΛΕΟΝ Έκτακτα αποτελέσµατα

   1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 55,53 2.308,83

   2.Έκτακτα κέρδη 0,00 0,00   

   3.Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 393,43 2.408,67

   4.Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων 0,00 448,96 0,00 4.717,50

ΜΕΙΟΝ :

   1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 10.246,68 0,00

   2.Έκτακτες ζηµίες 0,00 0,00

   3.Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 63.476,45 0,00

   4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0,00 73.723,13 -73.274,17 0,00 0,00 4.717,50

Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη) 56.526,90 28.579,70  

Μείον :Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 908.428,25 924.936,70

          Μείον:Οι από αυτές ενσωµατωµένες

                   στο λειτουργικό κόστος 908.428,25 0,00 924.936,70 0,00

Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων 56.526,90 28.579,70

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ – ΛΟΓΙΣΤΗ
 

 Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ» 

        Παλαιό Φάληρο, 29 Μαΐου 2015

        Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

       Α.Μ. ΣΟΕΛ 14261

            GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

Α.Φ.Μ 096000216

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 86η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) 

κλειόµενης χρήσης 2014 προηγούµενης χρήσης 2013

Ποσά σε ευρώ  Ποσά σε ευρώ  

(Πρώην ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ)

Ποσά σε ευρώ  Ποσά σε ευρώ  

Καβάλα, 5 Μα'ί'ου 2015

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΙ∆ΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Α∆Τ ΑΒ 912453 Α∆Τ ΑΕ 395602 Α∆Τ ΑΕ 891974

ΛΕΠΙ∆ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΙ∆ΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό  της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων 

της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις . Η Διοίκηση έχει την ευθύνη  για την κατάρτιση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το Νόμο 2810/2000 “Περί Αγροτικών Συνεταιριστικών 

Οργανώσεων”, όπως  και για εκείνες τις  εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών 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 Οικονομικών 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 οικονομικές 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 οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην  κρίση του ελεγκτή  περιλαμβανομένης της εκτίμησης των  κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας  των οικονομικών 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 των οικονομικών καταστάσεων του Αγροτικού Συνεταιρισμού, με σκοπό το σχεδιασμό κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό  την έκφραση γνώμης επί της 

αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του Αγροτικού Συνεταιρισμού.  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 οικονομικών καταστάσεων. Επίσης λάβαμε υπόψη και τις ειδικές διατάξεις του νόμου 2810/2000 «Περί Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει  είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της 

ελεγκτικής μας γνώμης..Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη . Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1) Στους λογαριασμούς του κυκλοφορούντος Ενεργητικού ΔΙ (5. “Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων”) και ΔΙΙ (1.“Πελάτες”, 2.“Γραμμάτια Εισπρακτέα”, 3β “Επιταγές εισπρακτέες σε 

καθυστέρηση”, 10.“Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες & χρεώστες”, 11.“Χρεώστες διάφοροι” και 12. “Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκ/λών & πιστώσεων”) περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού € 4.000 χιλ. περίπου για τις οποίες δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για την 

κάλυψη πιθανών ζημιών από την μη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών.  Με βάση τον έλεγχό μας εκτιμούμε ότι θα έπρεπε να έχει σχηματισθεί ισόποση πρόβλεψη € 4.000 χιλ. περίπου.  Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές, που 

προβλέπονται από τον κωδ. Ν.2190/1920 και το ΕΓΛΣ, με συνέπεια η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού και τα ίδια κεφάλαια να είναι ισόποσα αυξημένα ενώ τα αποτελέσματα της τρέχουσας και των προηγουμένων χρήσεων αυξημένα περίπου κατά € 370 χιλ και € 3.630 χιλ, αντίστοιχα.  2) 

Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και Ε.Γ.Λ.Σ.) δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.  Κατά την 31
η
 Δεκεμβρίου 2014 το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας 

πρόβλεψης, για το μόνιμο προσωπικό της Ένωσης, ανέρχεται σε € 366 χιλ. περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένες, τα ίδια κεφάλαια αυξημένα κατά € 366 χιλ. περίπου και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά € 33 χιλ. περίπου.  Σημειώνεται ότι για το έκτακτο 

προσωπικό της Ένωσης, λόγω του πολυαρίθμου και της εποχιακής απασχόλησης του, δεν είναι εύκολος ο προσδιορισμός των προβλέψεων για αποζημίωσή του με συνέπεια να διατηρούμε επιφύλαξη για τις πιθανές επιπτώσεις στην καθαρή θέση και τα αποτελέσματα της Ένωσης από την μη 

διενέργεια σχετικών προβλέψεων.  3) Στον λογαριασμό «Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις» περιλαμβάνεται και ποσό € 116.482,93, που αναφέρεται σε αξία κτήσεως συμμετοχών σε συνεταιριστικές οργανώσεις και εταιρείες αυτών, που δεν ελέγχονται από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. Δεν τέθηκαν 

υπόψη μας οικονομικές καταστάσεις των οργανώσεων και εταιρειών αυτών και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την αποτίμηση των συμμετοχών αυτών και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στην καθαρή θέση και τα αποτελέσματα της Ένωσης. 4) Οι φορολογικές δηλώσεις της Ένωσης για τις χρήσεις 

2010 έως 2014 και παλαιοτέρων χρήσεων των Συνεταιρισμών που συγχωνεύτηκαν με την ΕΑΣ, δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές.  Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά.  Η Ένωση δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων 

φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση.  Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης 

που τυχόν απαιτείται. 5) Δεν λάβαμε επιστολή από τον νομικό σύμβουλο της Ένωσης για τυχόν αγωγές τρίτων κατά αυτής και κατά των συγχωνευμένων με την ΕΑΣ Συνεταιρισμών. Λόγω του γεγονότος αυτού  και επειδή η Ένωση είναι καθολική διάδοχος και για τις υποχρεώσεις και οφειλές των 

Συνεταιρισμών που συγχωνεύτηκαν, διατηρούμε επιφύλαξη για τυχόν επιπτώσεις σε βάρος της Ένωσης από ενδεχόμενες αγωγές τρίτων.  Γνώμη με Επιφύλαξη . Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με 

Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Ένωσης Αγροτών Συνεταιρισμένων  Καβάλας για τη χρήση που έληξε την 31
η
 Δεκεμβρίου 2014 έχουν καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Νόμο 2810/2000. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων. 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις.


