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ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ    ΕΠΙ   ΤΟΥ    ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2018 – 31/12/2018 

 
Α. Έσοδα 
    Τα συνολικά έσοδα του Συνεταιρισμού είναι 75.889,96 € τα οποία προήλθαν από: 

• συνδρομές των μελών (2597 Χ 24,00€ ) = 62.328,00 € 

• έσοδα για τήρηση φακέλου δανείων  = 1.164,00 €  

• έσοδα από τόκους χορήγησης δανείων = 3.418,68 € 

• έσοδα από τόκους καταθέσεων και προθεσμίας = 3.330,48 € 

• έσοδα από πώληση ακινήτων ( Ιδιαίτερης Γεωλ. Υφής)  = 5.500,00 € 
‘Όλα τα ανωτέρω είναι εντός του σχεδιασμού των αρχικώς προϋπολογισθέντων.   
Στα έσοδα προστέθηκαν και λοιπά έκτακτα κέρδη συνολικού ποσού 2.195,70€,  που προήλθαν από 
εκκαθάριση διαγεραμμένων μελών έως 31/12/2017, ποσού 1.248,00€ και από διαφορές 
συμψηφισμού υποχρεώσεων – απαιτήσεων από τα μέλη που διεγράφησαν εντός του έτους, ποσού 
877,38€. 
     
Β. Έξοδα 
   Τα συνολικά έξοδα  του Συνεταιρισμού είναι  74910,56€ τα οποία αναλύονται σε: 
 
     61. Αμοιβές και έξοδα Τρίτων = 19.077,37 € (αφορά αμοιβές Τοπογράφων, Συμβολαιογράφων,  
Δικηγόρων, Λογιστών)  
 
    62. Παροχές Τρίτων = 12.594,42 €  (αφορά ΔΕΗ, Τηλέφωνα – Internet, Επισκευές-Συντηρήσεις ) 
 
   63. Φόροι και Τέλη = 12594,42 €  (αφορά φόρο ΕΝΦΙΑ,  ΦΠΑ τιμολογίων εξόδων, λοιποί φόροι ) 
 
   64. Διάφορα έξοδα = 28515,82 € (αφορά έξοδα κίνησης ΔΣ, έξοδα ταξιδίων, έξοδα δημοσίων 
σχέσεων, γραφική ύλη, λοιπά διάφορα έξοδα) 
 
  65. Έξοδα προμηθειών τράπεζας = 831,50€  
 
  66. Αποσβέσεις Παγίων = 1.339,72€ 
 
       Στα έξοδα προστέθηκαν και λοιπές έκτακτες ζημίες συνολικού ποσού 1.032,97€,   που προήλθαν 
από προσαυξήσεις οφειλών προς το Δημόσιο, ποσού  307,93€ και από την μείωση του ποσοστού 
ιδιοκτησίας του Συνεταιρισμού στο Παραλιακό αγροτεμάχιο λόγω  του κόστους των μεταβιβάσεων 
οικοπέδων σε μέλη ( 3 μερίδια λιγότερα)  ποσού 725,04€   
 
    Όπως διαπιστώνεται εκ των ανωτέρω τόσο τα έσοδα όσο και τα έξοδα που αφορούν κατά κύριο 
λόγο τις λειτουργικές δαπάνες, είναι στα όρια των αρχικώς προϋπολογισθέντων, γεγονός που 
δηλώνει ότι το Δ.Σ. κινήθηκε αυστηρά στα πλαίσια των προϋπολογισθέντων και εγκριθέντων από 
την ΓΣ δαπανών.     
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Γ. Αποτελέσματα Χρήσης ( 1/1/-31/12/2018) 
 
    Στον λογαριασμό Γενικής Εκμετάλλευσης προκύπτουν συνολικά κέρδη 2.142,13€. Για τον 
υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος του Συνεταιρισμού αναμορφώθηκαν δαπάνες 
συνολικού κόστους 2.322,62€ και προσετέθησαν στο φορολογητέο κέρδος. Έτσι το συνολικό 

φορολογητέο κέρδος είναι 4.464,75 € και ο αναλογούν φόρος 1.294,78€.  
Το τελικό καθαρό κέρδος μετά φόρων είναι 847,35 € όπως αυτό φαίνεται και στο Έντυπο Β6 
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.    
 
Δ. Γενικές Παρατηρήσεις  

 
Αναλυτικότερα για τον ισολογισμό της χρήσης 1/1-31/12/2018 έντυπο  Β.5 παρατηρούμε τα 
παρακάτω: 

1. Τα συνολικά έξοδα υποδομών και εγκαταστάσεων που έγιναν στην Κάρυστο εντός του 
έτους 2018 είναι 340.223,06 € 

2. Σε εκτέλεση της απόφασης της Ετήσιας Τακτικής (ΙΙΙ Επαναληπτικής) Γενικής Συνέλευσης 
25/6/2018 συστάθηκε η εταιρεία ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με εταιρικό 
κεφάλαιο 7.500,00 € 

3. Έχουν χορηγηθεί συνολικά 33 δάνεια σε μέλη Καρύστου με υπόλοιπο προς επιστροφή τις 
31/12/2018 ποσό 286.872,95 €. Από τα δάνεια θα προστεθούν έσοδα στον ΙΚΑΡΟ ακόμα 
15.635,84 € από τους τόκους. 

4. Τα μέλη του προγράμματος Καρύστου οφείλουν στις 31/12/2018 ποσό 233.350,44€ στον 
συνεταιρισμό, χωρίς σε αυτό το ποσό να έχει υπολογισθεί ο τόκος του 2018. 

5. Από την εκκαθάριση του μητρώου μελών του συνεταιρισμού διαπιστώθηκε συνολική 
οφειλή συνδρομών και εισφορών 120.214,25 € (από την απογραφή έως 31/12/2016 = 
73.340,68 ,  για το έτος 2017 = 23.411,99 € και για το  έτος 2018 = 23.461,58 € )  

6. Τα χρηματικά διαθέσιμα στις 31/12/2018 είναι: Ταμείο = 5.627,03€, Τραπεζικές 
Καταθέσεις= 221.941,09 € , Προθεσμιακές καταθέσεις= 300.000,00 €. 

7. Οι υποχρεώσεις του συνεταιρισμού στις 31/12/2018 είναι:  
Προμηθευτές = 22.974,41 € 
Προκαταβολή για αγορά γραφείων = 12.000,00 € (υπόλοιπο 30.000€) συν 
συμβολαιογραφικά και εφορία. 
Προκαταβολές μελών για αγορά οικοπέδου Καρύστου = 42.861,84 € 
Φόροι – τέλη προς απόδοση = 4.789,92 €  

 
Γενικότερα οι οικονομικές καταστάσεις αποτυπώνουν την πραγματική οικονομική θέση του 
συνεταιρισμού. Δεν υπάρχουν γεγονότα που να αλλοιώσουν τα οικονομικά αποτελέσματα της 
χρήσης ή και παλαιοτέρων.   
 

Η ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο.Σ.ΜΟ.Σ.Α «Ο ΙΚΑΡΟΣ» Συν. Π.Ε. 
 

 


