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ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΕΚΘΕΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2015 & ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2016 
 
 
Το Εποπτικό Συμβούλιο του ΚοιΣΠΕ “Αρχιπέλαγος” έλαβε από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συνεταιρισμού νομότυπα και εντός της καταστατικά προβλεπόμενης ημερομηνίας (28.03.2015) τα 
κάτωθι έγγραφα: 
1. Απολογισμός έτους 2015 και επισυναπτόμενο πίνακας 
2. Ισολογισμός και Αποτελέσματα χρήσης 01.01 – 31.12.2015 
3. Προϋπολογισμός έτους 2016 και επισυναπτόμενο πίνακα 

Επίσης, κατά τη σημερινή συνεδρίασή του το Εποπτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε διεξοδικά επί των 
παραπάνω εγγράφων από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Το Εποπτικό Συμβούλιο αφού μελέτησε τα παραπάνω έγγραφα και έπειτα από διεξοδική συζήτηση 
σημειώνει ομόφωνα τα εξής:  
 
Απολογισμός – Ισολογισμός 2015 
 
Κατά την παρελθούσα χρήση ο Συνεταιρισμός είχε περιορισμένη οικονομική και επιχειρηματική 
δραστηριότητα, ως αποτέλεσμα της πρόσφατης έναρξης των δραστηριοτήτων του (μέσα στο έτος). 
 
Τα οικονομικά μεγέθη της κλειόμενης χρήσης ελέγχθηκαν από το Εποπτικό Συμβούλιο και 
κρίθηκαν σύννομα και τυπικά.  
 
Αναλυτικότερα: 
 Τα έσοδα της χρήσης είναι ελάχιστα. Θα πρέπει ωστόσο να εισπραχθούν άμεσα από τους 

«πελάτες». 
 Οι δαπάνες απασχόλησης προσωπικού είναι ελάχιστες (ένα μερικώς απασχολούμενο άτομο). 

Ωστόσο, θα πρέπει να καταβληθούν  άμεσα στην δικαιούχο. 
 Οι υπόλοιπες δαπάνες της κλειόμενης χρήσης είναι, επίσης, ελάχιστες και αφορούν τις 

υποχρεωτικές καταβολές για την πιστοποίηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του 
Συνεταιρισμού (συνδρομές σε Επιμελητήριο, Ομοσπονδία ΚοιΣΠΕ κ.λ.π.). 

 Η ζημία της κλειόμενης χρήσης είναι απολύτως φυσιολογική, αφού εμπεριέχει κυρίως τις 
υποχρεωτικές και αναγκαίες δαπάνες με ελάχιστα έσοδα. 

 Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων και καταστάσεων ήταν διαφανής, τυπική και χωρίς 
προβλήματα. 

 Δεν βρέθηκαν στοιχεία παράτυπης ή έστω μη κανονικής διοικητικής και επιχειρηματικής 
δραστηριότητας. 

 
Εν κατακλείδι, 
η επιχειρηματική, διοικητική, οικονομική και λογιστική δραστηριότητα του Διοικητικού 
Συμβουλίου για το έτος που παρήλθε κρίνεται από το Εποπτικό Συμβούλιο τυπική, σύννομη, 
διαφανής, αποδοτική και απολύτως φυσιολογική. Η δε διοίκηση χρηστή. 



Το Εποπτικό Συμβούλιο προτείνει την αποδοχή τους από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης. 
 
Προϋπολογισμός 2016 
 
Ο προτεινόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο Προϋπολογισμός για τη χρήση 2016 ελέγχθηκε από 
το Εποπτικό Συμβούλιο και βρέθηκε τυπικός, αναλυτικός και ρεαλιστικός. 
Οι προτεινόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες και το οικονομικό εύρος αυτών θα 
επηρεαστούν, εν πολλοίς, από μη σταθμισμένους παράγοντες, όπως ο χρόνος και η έκταση των 
επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, που αναμένεται να δημοσιοποιηθούν, η εξασφάλιση της 
αναγκαίας οικονομικής ρευστότητας του Συνεταιρισμού, η περιρρέουσα οικονομική κατάσταση και 
οι ευκαιρίες συνεργασιών που τυχόν θα παρουσιασθούν. 
Υπό αυτές τις προϋποθέσεις ο Προϋπολογισμός του Συνεταιρισμού αποκτά περισσότερο τυπικό 
χαρακτήρα, αναγκαίο για την επιδιωκόμενη επιχειρηματική ευελιξία του ΚοιΣΠΕ και ως εκ τούτου 
θεωρείται από το Εποπτικό Συμβούλιο πλήρης.  
Θα πρέπει, ωστόσο, το Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει άμεσα στη διεξαγωγή έκτακτης 
σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης, μέσα στο έτος, εφόσον προκύψει ανάγκη σημαντικών 
αποφάσεων (ανάπτυξη ή συμμετοχή σε μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα έργα κ.λ.π.), που δεν είναι 
δυνατόν να προβλεφθούν από τώρα.    
 
Το Εποπτικό Συμβούλιο προτείνει την αποδοχή του από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης. 
 
Τέλος, το Εποπτικό Συμβούλιο προτείνει την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2015 έως 
31.12.2015. 
 
Για το Εποπτικό Συμβούλιο 
 
Ο Πρόεδρος    Τα μέλη 
 
 
 
Γκιωνάκης Νίκος   Λεωνίδη Εύα  Ασημακοπούλου Μαριάννα 


