
Αξκόδηα Τπεξεζία:                 ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ:    

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ:

Νόκηκνο ειεγθηήο:

Διεγθηηθή εηαηξεία:

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ:

31/12/2010 31/12/2009
01/01 - 

31/12/2010

01/01 - 

31/12/2009

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 11.957 11.203 Θύθινο εξγαζηώλ 16.645 12.501

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα - - Κηθηά θέξδε / (δεµηέο) 3.312 2.786

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία - -

Ινηπά µε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 16 16

Απνζέµαηα 4.698 4.870 Θέξδε / (δεµηέο) πξν θόξσλ 282 138

Απαηηήζεηο από πειάηεο 2.202 1.432 Κέξδε / (δεµηέο) µεηά από θόξνπο (Α) 22 110

Ινηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 3.037 2.010 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα µεηά από θόξνπο (Β) 41

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 21.910 19.531

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα µεηά από θόξνπο (Α) + (Β) 22 110

Ι∆ΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ -Ηδηνθηήηεο µεηξηθήο 22 110

-∆ηθαηώµαηα µεηνςεθίαο - -

πλεηαηξηζηηθό θεθάιαην 680 680

Ινηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 8.393 8.371 Θέξδε/(δεµίεο) µεηά από θόξνπο αλά κεξίδα – βαζηθά (ζε €) 0,28 1,44

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ µεηξηθήο (α) 9.073 9.051

∆ηθαηώµαηα µεηνςεθίαο (β) - -

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (γ) = (α) + (β) 9.073 9.051

Καθξνπξόζεζµεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 1.007 11

Πξνβιέςεηο / Ινηπέο µαθξνπξόζεζµεο ππνρξεώζεηο 1.479 2.046

Βξαρππξόζεζµεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 5.386 4.312

Ινηπέο βξαρππξόζεζµεο ππνρξεώζεηο 4.965 4.112

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ) 12.837 10.480

ΤΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ  ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ) + (δ) 21.910 19.531

01/01 - 

31/12/2010

01/01 - 

31/12/2009

31/12/2010 31/12/2009 Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο από απαηηήζεηο 14.987 13.811

Πιεξσκέο γηα αγνξέο, δαπάλεο επηρ/ζεο (15.536) (12.987)

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα µεηά από θόξνπο 22 110 Πιεξσκέο (εηζπξάμεηο επηζηξνθώλ) θόξσλ (112) (41)

Αύμεζε / (µείσζε) µεηνρηθνύ θεθαιαίνπ Σόθνη πιεξσζέληεο (218) (36)

∆ηαλεµεζέληα µεξίζµαηα ύλνιν εηζξνώλ/ εθξνώλ από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) (879) 746

Αγνξέο / (πσιήζεηο) ηδίσλ µεηνρώλ Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Πιεξσκέο γηα ηελ απόθηεζε ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ (925) (307)

Δηζπξάμεηο από πώιεζε ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ - -

Πιεξσκέο γηα ηελ αγνξά ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θ.ιπ. - -

Δηζπξάμεηο από πώιεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θ.ιπ. - -

Πιεξσκέο γηα ηελ αγνξά επελδπηηθώλ ηίηισλ (κεηνρώλ, αμηνγξάθσλ) - -

Δηζπξάμεηο από πώιεζε επελδπηηθώλ ηίηισλ (κεηνρώλ, αμηνγξάθσλ) - -

Σόθνη εηζπξαρζέληεο 1 1

Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα - 1

ύλνιν εηζξνώλ/ εθξνώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) (924) (304)

Υξεµαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο - -

Δηζπξάμεηο γηα αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη ππέξ ην άξηην - -

Πιεξσκέο γηα κείσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ - -

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα /αλαιεθζέληα δάλεηα 6.320 7.914

Δμνθιήζεηο δαλείσλ (4.250) (8.504)

Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο - -

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα - -

Δίζπξαμε από επηρνξεγήζεηο παγίσλ 84 78

ύλνιν εηζξνώλ/εθξνώλ από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

(γ)
2.155 (512)

Καζαξή αύμεζε (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα & ηζνδύλακα 

πεξηόδνπ 

(α)+(β)+(γ)

352 (70)

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 403 473

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 755 403

2010 2009

Ακνηβέο ζπλεδξηάζεσλ κειώλ Γ..           15.724,19 13.879,29

Ακνηβέο ζπλεδξηάζεσλ Γεληθήο πλέιεπζεο 4.781,46 1.918,40

20.505,65 15.797,69

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

ΕΩΓΡΑΦΟ ΠΑΛΑΓΗΩΣΖ

 Α.Γ.Σ.Φ.201001

ΑΡΚΤΡΑ ΗΩΑΛΛΖ

Α.Γ.Σ. ΑΒ 769302

9. Σα θέξδε / (δεκίεο) αλά κεξίδα έρνπλ ππνινγηζηεί βάζεη ησλ θεξδώλ / (δεκηώλ) κεηά από θόξνπο 

επί ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ όξνπ ηνπ αξηζκνύ ησλ ζπλεηαηξηζηηθώλ κεξηδίσλ.

Κεζνιόγγη, 29 Απξηιίνπ 2011

10. Σα πνζά εκθαλίδνληαη ζε ρηιηάδεο επξώ. Σπρόλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε 

ζηξνγγπινπνηήζεηο.

Ο ΓΗΔΤΘΤΛΣΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΟΤ 

5. Ο αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ αλήιζε ζε 221 άηνκα (2009: 137)

ην αλσηέξσ απαζρνινύκελν πξνζσπηθό πεξηιακβάλνληαη θαη επνρηαθνί εξγάηεο ησλ νπνίσλ ε 

ζρέζε εξγαζίαο κε ηελ Δλσζε ελδερνκέλσο λα έρεη ηεξκαηηζηεί θαηά ηελ παξνύζα εκεξνκελία

6. Οη πάζεο θύζεσο ζπλαιιαγέο (εηζξνέο θαη εθξνέο) ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο ηξέρνπζαο 

ρξήζεο θαζώο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Δλσζεο ζηε  ιήμε  ηεο  

ηξέρνπζαο  ρξήζεο  πνπ  έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο ηνπο µε ηα ζπλδεδεκέλα µέξε, όπσο 

απηά νξίδνληαη ζην ∆ΙΠ 24 είρε σο εμήο:

1. Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο Έλσζεο έρνπλ εγγξαθεί ππνζήθεο ππέξ Α.Σ.Δ. γηά εμαζθάιηζε ηξαπεδηθώλ 

δαλείσλ ην αλεμόθιεην ππόινηπν ησλ νπνίσλ αλέξρνληαλ ηελ 31/12/2010 ζην πνζό ησλ επξώ 

6.392.843,23

2. Ζ Δλσζε δελ παξνπζηάδεη θνξνινγηθό ελδηαθέξνλ γηα ηηο αξκόδηεο αξρέο

3. Οη επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δελ ελδέρεηαη  λα  έρνπλ ζεµαληηθή επίπησζε ζηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο. Ωζηόζν, θαζώο ε Δλσζε εκπιέθεηαη ζε δηθαζηηθέο 

δηακάρεο έρεη ζρεκαηηζηεί πξόβιεςε γηα έθηαθηνπο θηλδύλνπο ε νπνία αλαιύεηαη παξαθάησ

4. Σα πνζά ησλ ζσξεπηηθά ζρεκαηηδόκελσλ πξνβιέςεσλ είλαη:

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο ρξήζεο 

(31.12.2010 θαη 31.12.2009 αληίζηνηρα)
9.073 9.051

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ πνζά εθθξαζµέλα ζε ρηι. €

πνζά εθθξαζµέλα ζε ρηι. €

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεο 

(01.01.2010 θαη 01.01.2009 αληίζηνηρα) 
9.051 8.941

Θέξδε / (δεµηέο) πξν θόξσλ, ρξεµαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζµάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ
668 451

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ακεζε κέζνδνο)

πνζά εθθξαζµέλα ζε ρηι. € πνζά εθθξαζµέλα ζε ρηι. €

Θέξδε / (δεµηέο) πξν θόξσλ, ρξεµαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζµάησλ
496 261

                                  (Α.Κ. ΟΔΙ 127)

Κε ζύκθσλε γλώκε

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ  ΔΟ∆ΩΝ

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο "Έλσζεο Αγξνηηθώλ πλεηαηξηζκώλ 

Κεζνινγγίνπ Λαππαθηίαο". πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ Δλσζε, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο Δλσζεο, όπνπ 

αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή.            

Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

& Σξνθίκσλ

www.easmn.gr

Ηκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ησλ 

εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ:
Παξαζθεπή, 29 Απξίιηνο 2011

Ληδαλάηνο Γεκήηξεο (Α.Κ. .Ο.Δ.Ι. 11521)

ΔΝΩΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΩΝ ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ - ΝΑΤΠΑΚΣΙΑ

ΑΦΜ 096000289

Ναππάθηνπ 65, Μεζνιόγγη,  ΣΚ 30200

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ
από 1ε Ιαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

(δεκνζηεπόκελα βάζεη ηνπ θ λ. 2190/20, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΛΠ)

Εσγξάθνο Παλαγηώηεο - Πξόεδξνο 

Δπζπκίνπ Απόζηνινο - Αληηπξόεδξνο

Φξαγθνύιεο Ληθόιανο - Γξακκαηέαο

Σζαθώληαο ππξίδσλ - Σακίαο

Σζνύκνο Παλαγηώηεο - Κέινο

Σξνκπνύθεο Γεκήηξεο - Κέινο

Γξακκέλνο Παλαγηώηεο - Κέινο

Εώηνο Θσλζηαληίλνο - Κέινο

Φισξόπνπινο Γεώξγηνο - Κέινο

Πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε άπισλ ζηνηρείσλ 146.892,23

Πξνβιέςεηο ππνηίκεζεο εκπ/ησλ 184.185,13

Πξνβιέςεηο ππνηίκεζεο εηνίκσλ 180.000,00

Πξνβιέςεηο ππνηίκεζεο πξώησλ πιώλ 80.000,00

Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο πειάηεο 123.546,00

Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο ρξεώζηεο 1.045.367,57

Πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρώλ 344.416,96

Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ 99.380,51

Πξνβιέςεηο γηα θηλδύλνπο θαη έθηαθηα έμνδα 1.379.440,00

ύλνιν πξνβιέςεσλ 3.583.228,40

http://www.easmn.gr/

