
Αρμόδια Υπηρεσία:                 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:    

Διεύθυνση διαδικτύου:

Νόμιμος ελεγκτής:

Ελεγκτική εταιρεία:

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

31/12/2011 31/12/2010
01/01 - 

31/12/2011

01/01 - 

31/12/2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 12.228 11.957 Κύκλος εργασιών 15.506 16.645

Επενδύσεις σε ακίνητα - - Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 2.886 3.312

Άυλα περιουσιακά στοιχεία - -

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 20 16 486 496

Αποθέµατα 5.008 4.698 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (36) 282

Απαιτήσεις από πελάτες 1.424 2.202 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (82) 22

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.815 3.037 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 22.495 21.910

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) (82) 22

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -Ιδιοκτήτες µητρικής (82) 22

-∆ικαιώµατα µειοψηφίας - -

Συνεταιριστικό κεφάλαιο 680 680

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 8.311 8.393 Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά μερίδα – βασικά (σε €) - 0,28

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 8.991 9.073

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 8.991 9.073 632 668

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 786 1.007

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 932 1.479

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 5.892 5.386

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 5.894 4.965

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 13.504 12.837

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 22.495 21.910

01/01 - 

31/12/2011

01/01 - 

31/12/2010

31/12/2011 31/12/2010 Λειτουργικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από απαιτήσεις 16.495 14.987

9.073 9.051 Πληρωμές για αγορές, δαπάνες επιχ/σης (14.781) (15.536)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (82) 22 Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων - (112)

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου Τόκοι πληρωθέντες (450) (218)

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.263 (879)

Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών Επενδυτικές δραστηριότητες

Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άϋλων παγίων (878) (925)

8.991 9.073 Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άϋλων παγίων - -

Πληρωμές για την αγορά θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κ.λπ. - -

Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κ.λπ. - -

Πληρωμές για την αγορά επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιογράφων) - -

Εισπράξεις από πώληση επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιογράφων) - -

Τόκοι εισπραχθέντες 1 1

Μερίσματα εισπραχθέντα - -

Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (876) (924)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες - -

Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και υπέρ το άρτιο - -

Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου - -

Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 487 6.320

Εξοφλήσεις δανείων (202) (4.250)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις - -

Μερίσματα πληρωθέντα - -

Είσπραξη από επιχορηγήσεις παγίων 84

Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

(γ)
285 2.155

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα 

περιόδου 

(α)+(β)+(γ)

672 352

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 755 403

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 1.427 755

2011 2010

Αμοιβές συνεδριάσεων μελών Δ.Σ.           11.340 15.724

Αμοιβές συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης 17.734 4.781

29.073 20.506

10. Τα ποσά εμφανίζονται σε χιλιάδες ευρώ. Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε 

στρογγυλοποιήσεις.

9. Τα κέρδη / (ζημίες) ανά μερίδα έχουν υπολογιστεί βάσει των κερδών / (ζημιών) μετά από φόρους 

επί του σταθμισμένου μέσου όρου του αριθμού των συνεταιριστικών μεριδίων.

  ΖΩΓΡΑΦΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                              ΑΡΜΥΡΑΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ

Α.Δ.Τ.  Φ201001                                                               Α.Δ.Τ.  ΑΒ769302

5. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού ανήλθε σε 163 άτομα (2010: 221)

Στο ανωτέρω απασχολούμενο προσωπικό περιλαμβάνονται και εποχιακοί εργάτες των οποίων η 

σχέση εργασίας με την Ενωση ενδεχομένως να έχει τερματιστεί κατά την παρούσα ημερομηνία Μεσολόγγι, 13 Μαϊου 2012

6. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας 

χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Ενωσης στη  λήξη  της  

τρέχουσας  χρήσης  που  έχουν προκύψει από συναλλαγές τους µε τα συνδεδεμένα µέρη, όπως 

αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24 είχε ως εξής:
 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.                                  Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

3. Οι επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δεν ενδέχεται  να  έχουν σηµαντική επίπτωση στην 

οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας. Ωστόσο, καθώς η Ενωση εμπλέκεται σε δικαστικές 

διαμάχες έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για έκτακτους κινδύνους η οποία αναλύεται παρακάτω

4. Τα ποσά των σωρευτικά σχηματιζόμενων προβλέψεων είναι:

2. Η Ενωση δεν παρουσιάζει φορολογικό ενδιαφέρον για τις αρμόδιες αρχές

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Αμεση μέθοδος)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €

ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης 

(01.01.2010 και 01.01.2009 αντίστοιχα) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 

(31.12.2010 και 31.12.2009 αντίστοιχα)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Επί των ακινήτων της Ένωσης έχουν εγγραφεί υποθήκες υπέρ Α.Τ.Ε. γιά εξασφάλιση τραπεζικών 

δανείων το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οποίων ανέρχονταν την 31/12/2011 στο ποσό των ευρώ 

6.392.843,23

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

                                  (Α.Μ. ΣΟΕΛ 127)

Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ  ΕΣΟ∆ΩΝ

ποσά εκφρασµένα σε χιλ. € ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων

Ντζανάτος Δημήτρης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521)

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΦΜ 096000289

Ναυπάκτου 65, Μεσολόγγι,  ΤΚ 30200

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011

(δημοσιευόμενα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών 

Μεσολογγίου Ναυπακτίας". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Ενωση, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Ενωσης, όπου 

αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.            

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

& Τροφίμων

www.easmn.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των 

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:
13/5/2012

Ζωγράφος Παναγιώτης - Πρόεδρος 

Ευθυμίου Απόστολος - Αντιπρόεδρος

Φραγκούλης Νικόλαος - Γραμματέας

Τσαφώνιας Σπυρίδων - Ταμίας

Τσούμος Παναγιώτης - Μέλος

Τρομπούκης Δημήτρης - Μέλος

Γραμμένος Παναγιώτης - Μέλος

Ζώτος Κωνσταντίνος - Μέλος

Φλωρόπουλος Γεώργιος - Μέλος

http://www.easmn.gr/

