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ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ. (ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΞΤΛΟΤ)  

 

 

Ζ παξνχζα Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε, ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 θαη ηελ 

επ’ απηνχ εθδνζείζα Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο κε αξηζκφ 

7/448/11.10.2007 θαη πεξηιακβάλεη: 

 

(Α) ηηο δειψζεηο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

(Β) ηελ εμακεληαία έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

(Γ) ηελ έθζεζε επηζθφπεζεο ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ, 

(Γ) ηηο εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Α΄ εμακήλνπ ηεο ρξήζεσο 2010, 

(Δ) ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο πεξηφδνπ 1.1.2010 έσο 30.6.2010. 

 

 

Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Ακπίηαρ Α.Δ. ηελ 26
ε
 Απγνχζηνπ 2010 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κέζσ 

ηνπ ηχπνπ αιιά θαη κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν ζηε δηεχζπλζε www.akritas.gr, θαζψο θαη ζην 

δηαδηθηπαθφ ρψξν ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ, φπνπ θαη ζα παξακείλνπλ ζηε δηάζεζε ηνπ 

επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

ζπληάμεσο θαη ηεο δεκνζηνπνηήζεψο ηνπο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεκνζηεπζέληα ζηνλ ηχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε 

κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξίαο, αιιά δελ 

παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ θαη 

ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ, ζχκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.  

 

 

 

 

Λοςκία απάνηη 

Ππόεδπορ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος 

Ακπίηαρ Α.Δ. 

 

 

 

 

http://www.akritas.gr/
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Α. Γειώζεηο ησλ Δθπξνζώπσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  

(χκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Ν. 3556/2007)  

 

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ. 

(ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΞΤΛΟΤ) δειψλνπκε θαη βεβαηψλνπκε κε ηελ παξνχζα φηη εμ φζσλ 

γλσξίδνπκε: 

 

(α) νη εμακεληαίεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΑΚΡΗΣΑ Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 

01.01.2010 έσο 30.06.2010, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ 

παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο, θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο 

παξαγξάθνπο 3 έσο 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3556/2007 θαη ησλ θαηά εμνπζηνδφηεζε απνθάζεσλ ηνπ Γ.. ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. 

 

(β) ε εμακεληαία έθζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3556/2007.  

 

 

Αιεμαλδξνύπνιε, 26 Απγνύζηνπ 2010 

 

Οη βεβαηνύληεο, 

 

 

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΣΟ ΟΡΗΘΔΝ ΑΠΟ ΣΟ 

Γ.. ΜΔΛΟ 

 

 

 

 

 

ΛΟΤΚΗΑ Α. ΑΡΑΝΣΖ 

 

ΓΔΩΡΓΗΟ Α. ΑΡΑΝΣΖ 

 

ΗΩΑΝΝΖ Υ. ΣΕΗΣΕΗΚΑ 

 

Α.Γ.Σ. ΑΕ 416192  Α.Γ.Σ. ΑΔ 417091 Α.Γ.Σ. Ξ. 767833 
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Β. Έθζεζε επηζθόπεζεο αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή – Λνγηζηή 

 

Πξνο ηνπο κεηόρνπο ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ. (ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 

ΞΤΛΟΤ)» 

 

Δηζαγσγή 

Δπηζθνπήζακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 

«ΑΚΡΗΣΑ Α.Δ. (ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΞΤΛΟΤ)» θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, ηεο 30
εο 

Ηνπλίνπ 

2010, θαη ηηο ζρεηηθέο ζπλνπηηθέο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, 

κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο εμάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε απηή ηελ εκεξνκελία, 

θαζψο θαη ηηο επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

πιεξνθφξεζε, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 

Ν. 3556/2007. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε απηήο ηεο 

ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εθαξκφδνληαη 

ζηελ Δλδηάκεζε Οηθνλνκηθή Αλαθνξά (Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν «ΓΛΠ» 34). Γηθή καο επζχλε είλαη ε 

έθθξαζε ελφο ζπκπεξάζκαηνο επί απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο κε βάζε 

ηελ επηζθφπεζή καο. 

 

Δύξνο επηζθόπεζεο 

Γηελεξγήζακε ηελ επηζθφπεζή καο ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξφηππν Δπηζθφπεζεο 2410 «Δπηζθφπεζε 

Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ Αλεμάξηεην Διεγθηή ηεο Οηθνλνκηθήο 

Οληφηεηαο». Ζ επηζθφπεζε ηεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ζπλίζηαηαη ζηε δηελέξγεηα 

δηεξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θπξίσο πξνο πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά 

ζέκαηα θαη ζηελ εθαξκνγή αλαιπηηθψλ θαη άιισλ δηαδηθαζηψλ επηζθφπεζεο. Σν εχξνο ηεο επηζθφπεζεο 

είλαη νπζησδψο κηθξφηεξν απφ έλαλ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ θαη 

επνκέλσο, δελ καο δίδεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπκε ηε δηαζθάιηζε φηη έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή 

καο φια ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εληνπηζηνχλ ζε έλαλ έιεγρν. Καηά ζπλέπεηα, κε 

ηελ παξνχζα δελ δηαηππψλνπκε γλψκε ειέγρνπ. 

 

πκπέξαζκα 

Με βάζε ηε επηζθφπεζή καο, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε πνπ ζα καο νδεγνχζε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε δελ έρεη θαηαξηηζζεί, απφ θάζε 

νπζηψδε άπνςε, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 34. 
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Αλαθνξά επί άιισλ λνκηθώλ ζεκάησλ 

Ζ επηζθφπεζή καο δελ εληφπηζε νπνηαδήπνηε αζπλέπεηα ή αλαληηζηνηρία ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο 

πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 5 ηνπ Ν.3556/2007 εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο κε ηε ζπλεκκέλε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. 

 

 
Ζξάθιεην, 27 Απγνχζηνπ 2010 

 

 

O Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

 

 

 

Κσλζηαληίλνο Δκκ. Αλησλαθάθεο 

Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 22 781 
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Γ. Δμακεληαία Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  

 
Ζ παξνχζα Δμακεληαία Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ε νπνία αθνινπζεί (εθεμήο θαινπκέλε γηα 

ιφγνπο ζπληνκίαο σο «Έθζεζε»), αθνξά ζηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ Α΄ εμακήλνπ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο 2010 

(01.01.2010 - 30.06.2010). H Έθζεζε ζπληάρζεθε θαη είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.3556/2007 (ΦΔΚ 91Α/30.4.2007) θαη ηηο επ’ απηνχ εθδνζείζεο εθηειεζηηθέο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο θαη ηδίσο ηελ Απφθαζε κε αξηζκφ 7/448/11.10.2007 ηνπ Γ.. ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. 

 
ηελ παξνχζα έθζεζε πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ηεο εηαηξίαο ΑΚΡΗΣΑ 

Α.Δ. θαη ηνπ ΟΜΗΛΟΤ, γηα ην πξψην εμάκελν ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 2010, ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ 

δηαδξακαηίζηεθαλ ζηελ πεξίνδν θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηηο εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δπίζεο 

γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ ε Δηαηξία & ν Όκηινο ελδέρεηαη λα 

αληηκεησπίζνπλ θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο θαη παξαηίζεληαη νη ζεκαληηθέο 

ζπλαιιαγέο πνπ θαηαξηίζζεθαλ κεηαμχ ηνπ εθδφηε θαη ζπλδεδεκέλσλ κε απηφλ πξνζψπσλ.  

 

 

I. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

 

Κύθινο Δξγαζηώλ: Οη ελνπνηεκέλεο πσιήζεηο ζρεδφλ ηαπηίδνληαη κε ηηο εηαηξηθέο δεδνκέλνπ φηη νη 

πσιήζεηο ηεο ζπγαηξηθήο αθνξνχλ θπξίσο πσιήζεηο πξνο ηε κεηξηθή εηαηξία. Ο ελνπνηεκέλνο θχθινο 

εξγαζηψλ εκθαλίδεηαη κεησκέλνο θαηά 2.610.658 επξψ ή 11,3% έλαληη ησλ πσιήζεσλ ηνπ Ά εμακήλνπ ηεο 

ρξήζεο 2009, ελψ νη πσιεζείζεο πνζφηεηεο (φγθνο πσιήζεσλ) παξνπζίαζαλ θάκςε πεξίπνπ 12,9%. Ζ 

κείσζε ησλ πσιήζεσλ είλαη απνηέιεζκα πεξηνξηζκνχ ηεο δήηεζεο σο ζπλέπεηα ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ 

δηαξθεί θαη επεξεάδεη ζεκαληηθά ηνλ θιάδν. 

  

ΔΒΗΣDA: Σα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ αλήιζαλ ζε επξψ 

1.094.398 έλαληη επξψ 1.930.038 ζηελ ίδηα πεξίνδν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο (πηψζε 835.640 επξψ ή 

43,3%) ιφγσ ησλ κεησκέλσλ πσιήζεσλ θαη ηεο αλαπφθεπθηεο ππνρψξεζεο ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ Σν κηθηφ 

πεξηζψξην πσιήζεσλ ηνπ Οκίινπ αλήιζε γηα ην Ά εμάκελν ηεο ρξήζεο ζε 13,4% έλαληη 14,1% ζηελ 

πξνεγνχκελε ρξήζε.  

 

Καζαξά απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο: Σα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο αλήιζαλ ζε 

δεκίεο επξψ 1.414.228 έλαληη 833.474 επξψ ζηελ ίδηα πεξίνδν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Ζ κείσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ νθείιεηαη θπξίσο ζηε κείσζε ησλ πσιήζεσλ. 

 

Γαλεηζκόο: Ο ζπλνιηθφο δαλεηζκφο ηνπ Οκίινπ αλέξρεηαη ζε 46.897.037 θαη κεηψζεθε θαηά 2.319.876 παξά 

ηελ αχμεζε ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ επελδπηηθνχ 
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ηεο ζρεδίνπ (βιέπε θαη επφκελν θεθάιαην ΗΗ). Σν ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο κεηψζεθε ζεκαληηθά θαηά 

215.706 επξψ ή 18% σο ζπλέπεηα ηεο πηψζεο ησλ επηηνθίσλ θαη ηεο κεξηθήο απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ.  

 

Υξεκαηννηθνλνκηθνί Γείθηεο: Απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ βαζηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ πνπ 

αθνινπζνχλ πξνθχπηεη επηδείλσζε ησλ δεηθηψλ απφδνζεο ελψ νη δείθηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηάζξσζεο 

παξακέλνπλ ηθαλνπνηεηηθνί. 

 

Βαζικοί Γείκηερ 30/06/2010 31/12/2009 

Κςκλοθοπούν ενεπγηηικό / Βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ 133,07% 144,95% 

ύνολο ςποσπεώζευν / Ίδια κεθάλαια 99,39% 99,35% 

Γανειακέρ ςποσπεώζειρ / Ίδια κεθάλαια 76,74% 78,72% 

  30/06/2010 30/06/2009 

ΔΒΙΣDA 1.094.398 1.930.038 

Κύκλορ Δπγαζιών 20.476.931 23.087.589 

EBITDA / Μόνιμα Κεθάλαια 1,28% 2,16% 

EBITDA / Κύκλο Δπγαζιών 5,34% 8,36% 

Κάλςτηρ Υπημαηοοικονομικών Δξόδυν  111,77% 161,53% 

 

II. ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΚΑΣΑ ΣΟ Α’ ΔΞΑΜΖΝΟ 2010 

 

Σν έηνο 2010 ραξαθηεξίζηεθε απφ ηε ξαγδαία επηδείλσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο Διιάδαο, 

ηελ πηψζε ηεο θαηαλάισζεο θαη ηελ επαθφινπζε νηθνλνκηθή χθεζε πνπ δηαξθεί θαη έρεη ηδηαίηεξε 

επίδξαζε ζην θιάδν. ηα πιαίζηα ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ αλαθέξνπκε ηα εμήο 

γεγνλφηα σο ηα ζεκαληηθφηεξα: 

 

i. Ξεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ηεο βηνκεραληθήο κνλάδαο παξαγσγήο επελδπκέλσλ κνξηνζαλίδσλ 

(κειακίλεο), δπλακηθφηεηαο 5,4 εθαη. κ
2
/έηνο, ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο EMOS Ltd ζην Chirpan 

ηεο Βνπιγαξίαο. Ζ ζηαδηαθή αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηεο θαη ε αλάπηπμε δηθηχνπ πσιήζεσλ 

αλακέλεηαη λα δψζεη ψζεζε ζηηο πσιήζεηο ηνπ Οκίινπ. Ζ ζπγαηξηθή εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί 

σο θχξηνο ηξνθνδφηεο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο ζε πξψηε χιε (αθαηέξγαζηε μπιεία). 

 

ii. ηηο 13 Μαΐνπ 2010 πξαγκαηνπνηήζεθε ε Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο εηαηξίαο. 

Ζ πλέιεπζε ελέθξηλε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2009 θαη 

εμέιεμε λέν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

 

iii. Σα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο εηαηξίαο θηλνχληαη νκαιά ζηα πιαίζηα ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

 

iv. Έρεη απνδψζεη ε πνιηηηθή ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηεηαο πνπ εθαξκφδεη ε εηαηξία πνπ πεξηιακβάλεη 

θπξίσο πνιηηηθή απφ-απνζεκαηνπνίεζεο θαη ζηνρεπφκελσλ πσιήζεσλ κε έκθαζε ζηνπο φξνπο 

απνπιεξσκήο (cash base priority).  
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v. Γηαηεξήζεθε ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα ν φγθνο παξαγσγήο ηεο βηνκεραληθήο κνλάδαο ζην 

Πξνβαηψλα Ν. Έβξνπ.  

 

 

III. ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ –ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ Β’ ΔΞΑΜΖΝΟ ΣΖ 

ΣΡΔΥΟΤΑ ΥΡΖΖ 

 

 

 Όπσο αλαθέξζεθε, ε νηθνλνκηθή χθεζε πνπ δηαξθεί, έπιεμε ζεκαληηθά ηνλ θιάδν θαη ηελ βηνκεραληθή 

παξαγσγή γεληθφηεξα. ηα πιαίζηα ησλ δπζκελψλ απηψλ καθξννηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ πνπ νδεγνχλ ζε 

πηψζε ηεο δήηεζεο, ησλ ηηκψλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ξεπζηφηεηαο, ε εηαηξία εμαθνινπζεί λα αθνινπζεί 

ζπληεξεηηθή – ακπληηθή ζηάζε φζνλ αθνξά ην ιεηηνπξγηθφ ηεο θφζηνο θαη ην επελδπηηθφ ηεο πξφγξακκα.  

 

ηα πιαίζηα ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ νκίινπ ηίζεληαη ζε πξνηεξαηφηεηα νη εμήο 

ελέξγεηεο :  

 

i. Δλίζρπζε ηνπ εμαγσγηθνχ ραξαθηήξα ησλ πσιήζεσλ.  

 

ii. Γηαηήξεζε ηνπ φγθνπ παξαγσγήο ηεο βηνκεραληθήο κνλάδαο Πξνβαηψλα Ν.Έβξνπ ζε πςειά 

επίπεδα.  

 

iii. Πιήξε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο βηνκεραληθήο κνλάδαο ηεο EMOS Ltd ζην Chirpan θαη ελίζρπζε 

ησλ εμσηεξηθψλ πσιήζεσλ ηνπ Οκίινπ.  

 

iv. Δλίζρπζε ζε καθξνπξφζεζκε βάζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο ηνπ Οκίινπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο.  

 

ε γεληθέο γξακκέο ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηεο εηαηξίαο αλακέλεηαη λα παξακείλεη ζηα επίπεδα ηνπ Α 

εμακήλνπ, εθηφο απφ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο πνπ αλακέλεηαη λα απμεζεί. Ωο ζεκαληηθφηεξνη 

παξάκεηξνη θεξδνθνξίαο θαη αλάπηπμεο ηεο εηαηξίαο (value drivers) αλαδεηθλχνληαη ε δηαηήξεζε πςειψλ 

ξπζκψλ παξαγσγηθφηεηαο θαη πσιήζεσλ.   

 

 

IV. ΚΤΡΗΟΣΔΡΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΚΑΗ ΑΒΔΒΑΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑ ΣΟ Β’ ΔΞΑΜΖΝΟ ΣΖ 

ΥΡΖΖ 

 

 

Μαθξννηθνλνκηθά κεγέζε: Ζ γεληθφηεξε δεκνζηνλνκηθή θξίζε θαη ε θάκςε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζην θιάδν 

ηεο νηθνδνκήο επεξεάδνπλ δπζκελψο ηηο πσιήζεηο ηνπ νκίινπ. ηα πιαίζηα ησλ δπζκελψλ απηψλ 

καθξννηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ε εηαηξία ζα ζπλερίζεη λα αθνινπζεί ζπληεξεηηθή ζηάζε θαη πνιηηηθέο 

βειηίσζεο ηεο ξεπζηφηεηαο.  
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Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο: Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο εηαηξίαο παξά ηελ αλακελφκελε πηψζε ησλ πσιήζεσλ 

πξνβιέπεη παξαγσγή ιεηηνπξγηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ (δείθηεο EBITDA) ζπκβαηή κε ην πξφγξακκα 

εμππεξέηεζεο ηνπ δαλεηαθνχ ρξένπο. Οη αλάγθεο ξεπζηφηεηαο παξαθνινπζνχληαη ζε δηάθνξεο ρξνληθέο 

δψλεο, ζε θαζεκεξηλή θαη εβδνκαδηαία βάζε θαζψο θαη ζε κηα θπιηφκελε πεξίνδν 30 εκεξψλ. Ο Όκηινο 

δηαηεξεί κεηξεηά γηα λα θαιχςεη αλάγθεο ξεπζηφηεηαο γηα πεξηφδνπο έσο 30 εκεξψλ. Σα θεθάιαηα γηα ηηο 

καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο εμαζθαιίδνληαη πξφζζεηα απφ έλα επαξθέο πνζφ αρξεζηκνπνίεησλ 

ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ θαη εθρψξεζε εηζπξαθηέσλ επηηαγψλ. Ζ δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ ζηνρεχεη ζηελ 

ελίζρπζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο ζε καθξνπξφζεζκε βάζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο.  

 

Πηζησηηθόο Κίλδπλνο: Ο Όκηινο δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ κεηξηθή 

εηαηξία έρεη ζε εθαξκνγή ζχζηεκα Credit Control ζηε βάζε ηνπ ινγηζκηθνχ Sap/R3 γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ ζρεηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηελ θαηάηαμε ησλ πειαηψλ ζε δηαθνξεηηθά 

επίπεδα θηλδχλνπ (rating). Σα πηζησηηθά φξηα ησλ πειαηψλ θαζνξίδνληαη βάζεη ησλ παξαπάλσ εζσηεξηθψλ 

αμηνινγήζεσλ θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ ζχκθσλα πάληα κε φξηα πνπ έρεη θαζνξίζεη ε Γηνίθεζε. Ζ ρξήζε 

πηζησηηθψλ νξίσλ παξαθνινπζείηαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα. Ο θίλδπλνο δεκίαο ιφγσ αζέηεζεο ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ζηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία είλαη ηδηαηηέξα απμεκέλνο θαη αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ 

δεκίεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο. Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο παξαθνινπζεί εληαηηθά ηνπο πειάηεο πνπ έρνπλ 

ππεξβεί ηα πηζησηηθά φξηα θαη ζέηεη ζε εθαξκνγή δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαηηήζεψλ ηεο 

(απμεκέλεο εμαζθαιίζεηο αθφκε θαη εκπξάγκαηεο, δηαθαλνληζκνί απνπιεξσκήο, λνκηθέο δηαδηθαζίεο θιπ). Ζ 

εηαηξία ζα αλαπξνζαξκφζεη ηηο πξνβιέςεηο ηεο εθφζνλ ηα παξαπάλσ κέηξα δελ απνδψζνπλ θαη νη απαηηήζεηο 

ραξαθηεξηζζνχλ σο επηζθαιείο.  

 

Κίλδπλνο δηαθπκάλζεσλ ηηκώλ βαζηθώλ Ά πιώλ: Ο Όκηινο εθηίζεηαη ζηνλ θίλδπλν κεηαβνιψλ ηεο ηηκήο 

ηνπ Ξχινπ σο βαζηθήο πξψηεο χιεο. Ζ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ αθνξά θπξίσο ηελ εγθαηάζηαζε ηεο 

ζπγαηξηθήο εηαηξίαο EMOS Ltd ζηε Βνπιγαξία θαη ηελ αλάπηπμε κεραληζκψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ 

δεηνχκελσλ πνζνηήησλ αθαηέξγαζηνπ μχινπ θαη ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ ηηκψλ αγνξάο. Βξαρππξφζεζκα δελ 

αλακέλνληαη κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ αγνξάο. 

 

Κίλδπλνο επηηνθίνπ: Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ ζπλδένληαη κε ην επηηφθην Euribor σο εθ ηνχηνπ 

πθίζηαηαη ηέηνηνο θίλδπλνο πνπ είλαη αλάινγνο ηνπ λνκηζκαηηθνχ κεγέζνπο ηνπ δαλεηζκνχ. Μεηαβνιή ηνπ 

επηηνθίνπ βάζεο θαηά +- 100 κνλάδεο (+-1%) αλακέλεηαη λα κεηαβάιιεη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο θαηά 

πεξίπνπ 469 ρηι. επξψ ζε εηήζηα βάζε. Γελ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ εηαηξία θαη ηνλ Όκηιν παξάγσγα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ. 

 



 

 

Δνδιάμεζερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ για ηην εξαμηνιαία πεπίοδο  

από 1
η
 Ιανοςαπίος έυρ 30 Ιοςνίος 2010 

Ποζά εκθπαζμένα ζε Δςπώ 

12 

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο: Ο Όκηινο ιφγσ δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ ζε ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ δελ 

εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. Δπίζεο νη ηηκέο ησλ βαζηθψλ Ά πιψλ δελ επεξεάδνληαη απφ 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. 

 

Καλνληζηηθόο θίλδπλνο: (α) Ζ εηαηξία εθηίζεηαη ζηνλ θίλδπλν απψιεηαο εληζρχζεσλ (επηδφηεζε θφζηνπο 

κηζζνδνζίαο) πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζε επηρεηξήζεηο εγθαηαζηεκέλεο ζε παξακεζφξηεο πεξηνρέο σο ζπλέπεηα 

θαλνληζηηθψλ κεηαβνιψλ θαη (β) πθίζηαηαη θίλδπλνο γηα πξφζζεηεο δαπάλεο ή επελδχζεηο απφ ελδερφκελεο 

κεηαβνιέο ζην πεξηβαιινληνινγηθφ - θαλνληζηηθφ πιαίζην. 

 

Λνηπνί ιεηηνπξγηθνί θίλδπλνη: Ζ δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ έρεη εγθαηαζηήζεη αμηφπηζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ δπζιεηηνπξγηψλ θαη εμαηξέζεσλ ζηα πιαίζηα ησλ εκπνξηθψλ ηνπ εξγαζηψλ. Οη 

αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο ππξφο - πεξηνπζίαο θαη ινηπψλ θηλδχλσλ είλαη επαξθείο.  

 

 

V. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

 

Δηαηξείαο

Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο θαη ππόινηπα Θπγαηξηθέο ύλνιν

Emos Ltd ATE - OΓΓΔ Λνηπά 

α) Γηεηαηξηθέο πσιήζεηο  αγαζψλ & ππεξεζηψλ 608.196 5.721 613.917

β) Γηεηαηξηθέο αγνξέο αγαζψλ & ππεξεζηψλ 3.538.213  - 3.538.213

γ) Απαηηήζεηο 1.142.800 890 1.143.691

δ) Τπνρξεψζεηο  - 70.060 70.060

 

πλαιιαγέο θαη ππόινηπα κε κέιε Γ.. θαη Γηεπζπληέο

ε) Ακνηβέο & έμνδα δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ & κειψλ Γ.. 89.840 89.840

ζη) Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά  ζηειέρε  & κέιε  Γ..  - 

δ) Τπνρξεψζεηο ζε δηεπζπληηθά  ζηειέρε  & κέιε  Γ..  - 

Οκίινπ

Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο θαη ππόινηπα Θπγαηξηθέο ύλνιν

Emos Ltd ATE - OΓΓΔ Λνηπά 

α) Γηεηαηξηθέο πσιήζεηο  αγαζψλ & ππεξεζηψλ 5.721 5.721

β) Γηεηαηξηθέο αγνξέο αγαζψλ & ππεξεζηψλ  -  - 

γ) Απαηηήζεηο 890 890

δ) Τπνρξεψζεηο 70.060 70.060

πλαιιαγέο θαη ππόινηπα κε κέιε Γ.. θαη Γηεπζπληέο  

ε) Ακνηβέο & έμνδα δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ & κειψλ Γ.. 89.840 89.840

ζη) Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά  ζηειέρε  & κέιε  Γ..  - 

δ ) Τπνρξεψζεηο ζε δηεπζπληηθά  ζηειέρε  & κέιε  Γ..  - 

Λνηπά πλδεκέλα κέξε

Λνηπά πλδεκέλα κέξε

 

 

ρεηηθά κε ηα ππφινηπα θαη ηηο ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξίαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηελ έλλνηα 

ηνπ Γ.Λ.Π. 24 ζεκεηψλνπκε ηα εμήο:  
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i. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο EMOS Ltd ζην Ά εμάκελν ηεο ρξήζεο αθνξά θπξίσο ηε ζπιινγή θαη 

πψιεζε αθαηέξγαζηεο μπιείαο ζηε κεηξηθή εηαηξία (πξφθεηηαη γηα ην 92% ησλ πσιήζεψλ ηεο). 

Σν κηθηφ πεξηζψξην πσιήζεσλ ζηηο ζπλαιιαγέο κε ηε ζπγαηξηθή εηαηξία αλήιζε γηα ην Ά 

εμάκελν ζε πεξίπνπ 9,5%.  

 

ii. Οη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα κε ηα ινηπά ζπλδεκέλα κέξε αθνξνχλ ζπλαιιαγέο (εθκίζζσζε 

αθηλήηνπ απφ ηε κεηξηθή) κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία Α.Σ.Δ. ΟΓ-ΓΔ ζηελ νπνία βαζηθνί 

κέηνρνη είλαη κέηνρνη θαη κέιε δηνίθεζεο ηεο ΑΚΡΗΣΑ Α.Δ. 

 

 

 

Αιεμαλδξνύπνιε, 26 Απγνύζηνπ 2010 

 

 

ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
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Γ. Δμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

1. ηνηρεία Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

 

εκ.

Δλεξγεηηθό 30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009

Με Κπθινθνξηαθά ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 14 70.506.818 70.998.337 64.975.480 66.072.477

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 14 2.749.949 2.385.424 2.749.949 2.385.424

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 14 113.405 112.709 110.494 111.813

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο - - 1.485.303 1.485.303

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 266 266 - -

Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 129.059 129.059 129.059 129.059

73.499.497 73.625.795 69.450.286 70.184.077

Κπθινθνξηαθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία

Απνζέκαηα 14.265.169 14.316.852 15.095.972 14.939.245

Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 27.501.257 28.855.818 27.381.808 28.917.450

Λνηπά θπθινθνξηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 3.581.982 3.005.100 3.451.995 2.545.588

Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηερφκελα πξνο πψιεζε - 364.525 - 364.525

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 2.998.917 4.471.495 2.801.966 4.443.899

48.347.325 51.013.790 48.731.742 51.210.706

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 121.846.822 124.639.585 118.182.028 121.394.783

  

Ίδηα Κεθάιαηα & Τπνρξεώζεηο

Ίδηα Κεθάιαηα  

Μεηνρηθφ θεθάιαην 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000

Γηαθνξά ππέξ ην άξηην 31.345.252 31.345.252 31.345.252 31.345.252

Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο (ΓΠΥΠ 1) 3.004.915 3.004.915 3.004.915 3.004.915

Λνηπά απνζεκαηηθά θεθάιαηα 11.069.137 11.069.137 11.069.137 11.069.137

Απνηειέζκαηα εηο λένλ 2.690.767 4.104.995 2.377.304 3.864.994

Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο Μεηξηθήο 61.110.070 62.524.298 60.796.608 62.284.297

Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο - - - -

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 61.110.070 62.524.298 60.796.608 62.284.297

  

Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο  

Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 19 17.012.084 20.123.349 15.120.084 18.079.349

Υξεκαηνδνηηθέο ζπκβάζεηο 61.241 62.111 - -

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 3.565.465 3.367.731 3.598.099 3.388.988

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 1.355.662 1.378.097 1.337.484 1.370.168

Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ 1.921.157 1.840.295 1.921.157 1.840.295

Λνηπέο πξνβιέςεηο 489.329 150.000 489.329 150.000

ύλνιν Μαθξνπξνζέζκσλ Τπνρξεώζεσλ 24.404.937 26.921.584 22.466.153 24.828.800

 

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο   

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 4.591.488 4.283.145 4.294.906 4.077.198

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 526.856 435.472 525.272 433.768

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 19 23.712.422 22.971.033 22.926.770 22.590.995

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ επφκελε ρξήζε 19 6.172.531 6.122.531 5.868.531 5.818.531

Υξεκαηνδνηηθέο ζπκβάζεηο (βξαρππξφζεζκεο) 19.844 19.837 - -

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 1.308.673 1.361.684 1.303.788 1.361.192

ύλνιν Βξαρππξνζέζκσλ Τπνρξεώζεσλ 36.331.815 35.193.703 34.919.267 34.281.685

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ 60.736.752 62.115.287 57.385.420 59.110.485

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ 121.846.822 124.639.585 118.182.028 121.394.783

ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

ENOΠOIHMENA  ΔΣΑΗΡΔΗΑ
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2. ηνηρεία Καηάζηαζεο πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο 

 

εκ.

πλερηδφκελεο Γξαζηεξηφηεηεο 1/1 - 30/06/2010 1/1 - 30/06/2009 1/4-30/06/2010 1/4-30/06/2009 1/1 - 30/06/2010 1/1 - 30/06/2009 1/4-30/06/2010 1/4-30/06/2009

Πσιήζεηο 16 20.476.931 23.087.589 10.655.239 11.718.410 20.794.032 23.087.589 10.813.338 11.718.410 

Κφζηνο πσιεζέλησλ (17.728.167) (19.829.025) (9.173.330) (9.901.254) (18.363.962) (19.987.143) (9.531.398) (9.986.986)

Μεηθηό Κέξδνο 2.748.764 3.258.564 1.481.909 1.817.157 2.430.069 3.100.446 1.281.940 1.731.425 

Έμνδα δηνίθεζεο (1.424.275) (1.226.831) (798.156) (642.111) (1.214.198) (1.124.605) (662.652) (587.177)

Έμνδα δηάζεζεο (1.896.215) (1.745.815) (1.009.275) (921.772) (1.896.215) (1.736.955) (1.009.275) (912.913)

Λνηπά έζνδα / (έμνδα) θαζαξά 334.342 412.427 427.113 178.734 305.493 441.163 374.513 190.001 

Απνηειέζκαηα Πξν Φόξσλ  Υξεκαηνδνηηθώλ 

Δπελδπηηθώλ  Απνηειεζκάησλ (237.384) 698.346 101.591 432.008 (374.850) 680.050 (15.475) 421.337

  

Δπελδπηηθά απνηειέζκαηα

Αζηηθέο απνδεκηψζεηο (έμνδα & πξνβιέςεηο)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 11.621 20.844 8.283 14.422 11.612 20.844 8.273 14.422 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (990.731) (1.215.660) (486.350) (637.876) (915.340) (1.207.233) (426.654) (634.721)

Απνηειέζκαηα  πξν θόξσλ (1.216.494) (496.470) (376.475) (191.446) (1.278.578) (506.340) (433.855) (198.962)

Φφξνη εηζνδήκαηνο 17 (197.734) (337.004) (86.578) (151.821) (209.112) (331.022) (90.779) (163.935)

Απνηειέζκαηα κεηά από  θόξνπο (Α) (1.414.228) (833.474) (463.053) (343.267) (1.487.690) (837.361) (524.634) (362.896)

Λνηπά πλνιηθά Έζνδα (Β) - - - - - - - -

πγθεληξσηηθά πλνιηθά Έζνδα κεηά από θόξνπο (Α+Β) (1.414.228) (833.474) (463.053) (343.267) (1.487.690) (837.361) (524.634) (362.896)

Κέξδε απνδνηέα ζε:   

Ηδηνθηήηεο  ηεο κεηξηθήο (1.414.228) (833.474) (463.053) (343.267) (1.487.690) (837.361) (524.634) (362.896)

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα  απνδνηέα ζε: 

Ηδηνθηήηεο  ηεο κεηξηθήο (1.414.228) (833.474) (463.053) (343.267) (1.487.690) (837.361) (524.634) (362.896)

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο

Αξηζκφο κεηνρψλ 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000

Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή  ζε € 18 (0,1088) (0,0641) (0,0356) (0,0264) (0,1144) (0,0644) (0,0404) (0,0279)

ύλνςε απνηειεζκάησλ πεξηόδνπ

1/1 - 30/06/2010 1/1 - 30/06/2009 1/4-30/06/2010 1/4-30/06/2009  1/1 - 30/06/2010 1/1 - 30/06/2009 1/4-30/06/2010 1/4-30/06/2009

Απνηειέζκαηα Πξν Φόξσλ Υξεκαηνδνηηθώλ & 

Δπελδπηηθώλ Απνηειεζκάησλ 
(237.384) 698.346 101.591 432.008 (374.850) 680.050 (15.475) 421.337

Απνηειέζκαηα Πξν Φόξσλ Υξεκαηνδνηηθώλ, 

Δπελδπηηθώλ Απνηειεζκάησλ & Απνζβέζεσλ
1.094.398 1.930.038 791.782 1.047.639 886.972 1.894.984 615.974 1.028.470

Απνηειέζκαηα  πξν θόξσλ (1.216.494) (496.470) (376.475) (191.446) (1.278.578) (506.340) (433.855) (198.962)

Απνηειέζκαηα κεηά από  θόξνπο (1.414.228) (833.474) (463.053) (343.267) (1.487.690) (837.361) (524.634) (362.896)

Φόξνη (197.734) (337.004) (86.578) (151.821) (209.112) (331.022) (90.779) (163.935)

Υξεκαηνδνηηθά θαη επελδπηηθά απνηειέζκαηα (979.110) (1.194.816) (478.067) (623.454) (903.728) (1.186.389) (418.380) (620.299)

Απνζβέζεηο (1.381.631) (1.281.541) (715.115) (640.555) (1.311.671) (1.264.783) (656.373) (632.058)

Αλαινγνύζεο ζηε ρξήζε επηρνξεγήζεηο 49.849 49.849 24.924 24.924 49.849 49.849 24.924 24.924

ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟΤ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ



 

3. πλνπηηθά ηνηρεία Καηάζηαζεο Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Οκίινπ 

 

 

Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Κεθάιαην           

ππεξ ην άξηην

Σαθηηθό 

απνζεκαηηθό

Έθηαθηα 

απνζεκαηηθά

Αθνξνιόγεηα 

απνζεκαηηθά

Απνζεκαηηθά 

εύινγεο αμίαο

ύλνιν 

απνζεκαηηθώλ

Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ

ύλνιν Ηδίσλ 

Κεθαιαησλ

Τπόινηπν ηελ 01/01/2010 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 3.004.915 14.074.052 4.104.995 62.524.298

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ (1.414.228) (1.414.228)

Τπόινηπν ηελ 30/06/2010 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 3.004.915 14.074.052 2.690.767 61.110.070

Δλνπνηεκέλα
Απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο

 

 

 

Κίλεζε Ίδησλ Κεθαιαίσλ Πξνεγνύκελεο Υξήζεο 

 

 

Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Κεθάιαην           

ππεξ ην άξηην

Σαθηηθό 

απνζεκαηηθό

Έθηαθηα 

απνζεκαηηθά

Αθνξνιόγεηα 

απνζεκαηηθά

Απνζεκαηηθά 

εύινγεο αμίαο

ύλνιν 

απνζεκαηηθώλ

Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ

ύλνιν Ηδίσλ 

Κεθαιαησλ

Τπόινηπν ηελ 01/01/2009 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 3.004.915 14.074.052 4.493.120 62.912.423

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ (833.474) (833.474)

Τπόινηπν ηελ 30/06/2009 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 3.004.915 14.074.052 3.659.645 62.078.949

Απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο

Δλνπνηεκέλα



 

4. πλνπηηθά ηνηρεία Καηάζηαζεο Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Δηαηξίαο 

 

 

Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Κεθάιαην           

ππεξ ην άξηην

Σαθηηθό 

απνζεκαηηθό

Έθηαθηα 

απνζεκαηηθά

Αθνξνιόγεηα 

απνζεκαηηθά

Απνζεκαηηθά 

εύινγεο αμίαο

ύλνιν 

απνζεκαηηθώλ

Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ

ύλνιν Ηδίσλ 

Κεθαιαησλ

Τπόινηπν ηελ 01/01/2010 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 3.004.915 14.074.052 3.864.994 62.284.297

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ (1.487.690) (1.487.690)

Τπόινηπν ηελ 30/06/2010 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 3.004.915 14.074.052 2.377.304 60.796.608

Δηαηξείαο
 

 

 

 

 

Κίλεζε Ίδησλ Κεθαιαίσλ Πξνεγνύκελεο Υξήζεο 

 

 

Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Κεθάιαην           

ππεξ ην άξηην

Σαθηηθό 

απνζεκαηηθό

Έθηαθηα 

απνζεκαηηθά

Αθνξνιόγεηα 

απνζεκαηηθά

Απνζεκαηηθά 

εύινγεο αμίαο

ύλνιν 

απνζεκαηηθώλ

Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ

ύλνιν Ηδίσλ 

Κεθαιαησλ

Τπόινηπν ηελ 01/01/2009 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 3.004.915 14.074.052 4.319.218 62.738.522

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ (837.361) (837.361)

Τπόινηπν ηελ 30/06/2009 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 3.004.915 14.074.052 3.481.857 61.901.161

 

Δηαηξείαο
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5. πλνπηηθά ηνηρεία Καηάζηαζεο Σακεηαθώλ Ρνώλ 

 

Έκκεζε Μέζνδνο 

 

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

1/1 - 30/06/2010 1/1 - 30/06/2009 1/1 - 30/06/2010 1/1 - 30/06/2009

(1.216.494) (496.470) (1.278.578) (506.340)

1.381.631 1.281.541 1.311.671 1.264.783

308.118 37.265 308.118 37.265

(6.415) 20.869 (6.415) 20.869

979.110 1.194.816 903.728 1.186.389

(12.602) (14.517) (12.602) (14.517)

1.433.348 2.023.503 1.225.922 1.988.449

   

51.683 3.953.685 (156.728) 4.290.498

1.318.184 1.474.190 590.514 1.431.833

(179.247) 51.754 294.702 (253.576)

2.623.968 7.503.131 1.954.409 7.457.204

 

1.037.940 1.635.377 962.558 1.626.950

(91.384) (195.416) (91.504) (195.741)

(α) 1.677.411 6.063.170 1.083.354 6.025.995

    

(892.313) (2.199.233) (214.860) (922.855)

7.920 140 7.920 140

11.612 20.844 11.612 20.844

- (1.186) - (827.158)

(β) (872.781) (2.179.436) (195.328) (1.729.029)

129.560 596.881 129.560 -

(2.319.876) (659.015) (2.573.491) (659.015)

(863) (19.048) -

(86.028) - (86.028) -

(γ) (2.277.208) (81.183) (2.529.959) (659.015)

(1.472.578) 3.802.552 (1.641.932) 3.637.951

4.471.495 1.150.040 4.443.899 1.059.355

2.998.917 4.952.592 2.801.966 4.697.307

Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα 

Μείσζε / (αχμεζε) ππνρξεψζεσλ (πιελ Σξαπεδψλ) 

Μείνλ: 

Κέξδε πξν θφξσλ (ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο)

Πιένλ: Πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο

Λεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο πξηλ απφ ηηο κεηαβνιέο θεθαιαίνπ θίλεζεο 

Πξνβιέςεηο & αλαζηξνθέο πξνβιέςεσλ

(Κέξδε) / Εεκίεο απφ πψιεζε παγίσλ ζηνηρείσλ

Μείσζε / (αχμεζε)  απαηηήζεσλ

Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεσο

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) ρξεκαηννηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  

ηεο πεξηόδνπ  (α) + (β) +(γ)

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεσο

Άιια κε ηακεηαθά έμνδα /(έζνδα)

Υξενιχζηα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκβάζεσλ

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα 

ύλνιν εηζξνώλ (εθξνώλ) επελδπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ

Υξεκαηνδνηηθέο  δξαζηεξηόηεηεο 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ)  από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ 

Δηζπξάμεηο απφ ηελ εθπνίεζε  ελζσκάησλ θαη άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ 

Λνηπέο εηζξνέο ( εθξνέο ) πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην θεθάιαην θίλεζεο

Σφθνη εηζπξαρζέληεο

Δπηρνξεγήζεηο πάγησλ επελδχζεσλ

Δμνθιήζεηο δαλείσλ

Πιένλ: Πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο 

Μείσζε / (αχμεζε)  απνζεκάησλ 

Καηαβεβιεκέλνη θφξνη
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6. Βάζε ζύληαμεο ησλ ελδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Οη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 

(«ΓΛΠ») 34 «Δλδηάκεζε Οηθνλνκηθή Αλαθνξά» θαη πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο 

δεκνζηεπκέλεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2009 πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο www.akritas.gr  

 

Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2010 έρνπλ 

ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο (historical cost convention) φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη 

κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε ηξέρνπζεο αμίεο θαη ηελ 

αξρή ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going-concern). Γελ ππάξρνπλ αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ 

ηεξήζεθαλ ζε ζρέζε κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ ηνπ 2009.  

 

Ζ ζχληαμε ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηε ρξήζε νξηζκέλσλ 

ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε Γηνίθεζε ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ 

ινγηζηηθψλ αξρψλ. Δπίζεο απαηηείηαη ε ρξήζε ππνινγηζκψλ θαη ππνζέζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα αλαθεξζέληα 

πνζά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηε γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηα αλαθεξζέληα πνζά εηζνδεκάησλ 

θαη εμφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ππφ αλαθνξά. Παξά ην γεγνλφο φηη απηνί νη ππνινγηζκνί βαζίδνληαη 

ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ζε ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα 

πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ απηνχο ηνπο ππνινγηζκνχο. 

 

 

 

7. Νέα ινγηζηηθά πξόηππα θαη εξκελείεο ηεο ΔΓΓΠΥΑ 

7.1 Αιιαγέο ζε Λνγηζηηθέο Αξρέο (Σξνπνπνηήζεηο ζηα δεκνζηεπκέλα πξόηππα έλαξμεο ηζρύνο 2010) 

 

Οη αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

 Δηήζηεο Βειηηψζεηο 2009 

Καηά ην 2009 ην ΓΛΠ πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ εηήζησλ Βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΑ γηα ην 2009 –κηα ζεηξά 

πξνζαξκνγψλ ζε 12 Πξφηππα – πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα. 

Σν πξφγξακκα ησλ εηήζησλ βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ ζηνρεχεη ζην λα πξαγκαηνπνηνχληαη απαξαίηεηεο αιιά 

κε επείγνπζεο πξνζαξκνγέο ζε ΓΠΥΑ ηα νπνία δελ ζα απνηειέζνπλ κέξνο θάπνηνπ κεγαιχηεξνπ 

πξνγξάκκαηνο αλαζεσξήζεσλ.  

Δπηπιένλ ηα αθφινπζα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη αλαζεσξήζεηο έρνπλ έλαξμε ηζρχνο ην 2010 αιιά δελ 

έρνπλ εθαξκνγή ζηελ Δηαηξία. 

 

http://www.akritas.gr/
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 ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) : «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε» - Σξνπνπνίεζε 

ηνπ ΓΛΠ 39 γηα ζηνηρεία πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο.  

 ΓΠΥΑ 2 (αλαζεσξεκέλν) : «Παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ».  

 ΓΠΥΑ 3 (αλαζεσξεκέλν) : «πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ» θαη αλαζεσξεκέλν ΓΛΠ 27 : 

«Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο γηα επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο». 

 ΔΓΓΠΥΑ 15: «πκθσλίεο Καηαζθεπήο Αθηλήησλ».  

 ΔΓΓΠΥΑ 16: «Αληηζηαζκίζεηο Καζαξήο Δπέλδπζεο ζε Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηφηεηα ηνπ 

Δμσηεξηθνχ». 

 ΔΓΓΠΥΑ 17: «Γηαλνκέο κε ηακεηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηνπο Ηδηνθηήηεο». 

 ΔΓΓΠΥΑ 18: «Μεηαθνξέο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απφ Πειάηεο». 

 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 «ΓΠΥΑ Πξψηε Δθαξκνγή» - Δπηπξφζζεηεο Δμαηξέζεηο γηα Δηαηξίεο πνπ 

Δθαξκφδνπλ ηα ΓΠΥΑ γηα Πξψηε Φνξά. 

 

7.2 Πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξόηππα ηα νπνία είηε δελ έρνπλ αθόκα 

ηεζεί ζε ηζρύ είηε δελ έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δ.Δ.. 

 

Δπηπιένλ, ε ΓΛΠ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε ησλ παξαθάησ λέσλ ΓΠΥΑ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη 

δηεξκελεηψλ ηα νπνία δελ είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηηο παξνπζηαδφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηα νπνία 

κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ είραλ πηνζεηεζεί απφ ηελ ΔΔ. 

 

 ΓΛΠ 24 (Σξνπνπνηεκέλν) : «Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ Μεξψλ» 

 ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνηεκέλν) : «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» - Σαμηλφκεζε Δθδφζεσλ 

Γηθαησκάησλ ζε Μεηνρέο». 

 ΓΠΥΑ 1 (Σξνπνπνηεκέλν) : «Πξψηε εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλαθνξάο» - Πεξηνξηζκέλεο Δμαηξέζεηο απφ ηε πγθξηηηθή Πιεξνθφξεζε γηα ηηο Γλσζηνπνηήζεηο 

ηνπ ΓΠΥΑ 7 γηα Δηαηξίεο πνπ Δθαξκφδνπλ ηα ΓΠΥΑ γηα Πξψηε Φνξά.  

 ΓΠΥΑ 9: «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα». 

 ΓΛΠ 24 (Αλαζεσξεκέλν) : «Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ Μεξψλ». 

 ΔΓΓΠΥΑ 14 (Σξνπνπνηεκέλν) : «Πξνπιεξσκέο ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ».  

 ΔΓΓΠΥΑ 19 : «Δμφθιεζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπνρξεψζεσλ κέζσ πκκεηνρηθψλ Σίηισλ». 

 

 Δηήζηεο Βειηηψζεηο 2010 

Καηά ην 2010 ην ΓΛΠ πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ εηήζησλ Βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΑ γηα ην 2010 –κηα ζεηξά 

πξνζαξκνγψλ ζε 7 Πξφηππα – πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα. 

Σν πξφγξακκα ησλ εηήζησλ βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ ζηνρεχεη ζην λα πξαγκαηνπνηνχληαη απαξαίηεηεο αιιά 
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κε επείγνπζεο πξνζαξκνγέο ζε ΓΠΥΑ ηα νπνία δελ ζα απνηειέζνπλ κέξνο θάπνηνπ κεγαιχηεξνπ 

πξνγξάκκαηνο αλαζεσξήζεσλ. Οη πεξηζζφηεξεο βειηηψζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2011, ελψ πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηνπο επηηξέπεηαη. Οη εηήζηεο βειηηψζεηο 

δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ ΔΔ. 

 

Ζ εηαηξία δελ έρεη ζθνπφ λα εθαξκφζεη θαλέλα απφ ηα Πξφηππα ή ηηο Γηεξκελείεο λσξίηεξα. 

 

Με βάζε ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη, ε Γηνίθεζε δελ αλακέλεη ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ Πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ, φηαλ 

απηά θαηαζηνχλ εθαξκφζηκα. 

 

 

8. Οηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα  

 

χκθσλα κε ην ΓΠΥΠ 8 σο ηνκείο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο πξνδηαγξάθνληαη απηνί πνπ εμεηάδνληαη 

εζσηεξηθά απφ ηελ Γηνίθεζε σο ζεκαληηθνί ζηα πιαίζηα αμηνιφγεζεο ηνκεαθψλ απνδφζεσλ θαη θηλδχλσλ. 

Με ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηα ηεο κνλάδαο ηεο ζπγαηξηθήο Emos Ltd ζηo Chirpan 

Βνπιγαξίαο ε δξαζηεξηφηεηα απηή εμεηάδεηαη δηαθεθξηκέλα απφ ηελ Γηνίθεζε θαη παξνπζηάδεηαη επνκέλσο 

σο ηνκέαο.  

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΚΡΗΣΑ EMOS ΑΠΑΛΟΗΦΔ ΤΝΟΛΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚ.ΘΕΣΗΣ

Ενζώμαηερ ακινηηοποιήζειρ 67.725.429 5.531.338 - 73.256.767

Λοιπά μη κςκλοθοπούνηα ζηοισεία ενεπγηηικού 1.724.857 3.177 (1.485.303) 242.730

Λοιπό ενεπγηηικό 48.731.742 1.092.851 (1.477.268) 48.347.325

Σύνολο ενεπγηηικού 118.182.028 6.627.365 (2.962.571) 121.846.822

Σύνολο ςποσπεώζεων 57.385.420 4.730.697 (1.379.366) 60.736.752

Πποζθήκερ μη κςκλοθοπούνηων πεπιοςζιακών ζηοισείων 214.860 677.453 - 892.313

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΚΡΗΣΑ EMOS ΑΠΑΛΟΗΦΔ ΤΝΟΛΟ

ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

Κύκλορ επγαζιών 20.794.032 3.829.308 4.146.408 20.476.931

Μικηό αποηέλεζμα 2.430.069 364.206 45.511 2.748.764

Χπημαηοοικονομικά έζοδα 11.612 9 - 11.621

Χπημαηοοικονομικά έξοδα 915.340 75.391 - 990.731

Καθαπά σπημαηοοικονομικά αποηελέζμαηα (903.728) (75.382) - (979.110)

Κέρδη / (ζημίες) προ θόρων (1.278.578) 107.596 45.511 (1.216.494)

Φόπορ ειζοδήμαηορ 209.112 - 11.378 197.734

Καθαρά κέρδη (1.487.690) 107.596 34.133 (1.414.228)

Αποζβέζειρ 1.311.671 69.960 - 1.381.631
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Οη πσιήζεηο ηνπ Οκίινπ θαηά θαηεγνξία απνζεκάησλ έρνπλ σο εμήο:  

 

1/1-30/06/2010 1/1-30/06/2009

Μνξηνζαλίδα - Μειακίλε 17.460.851 19.904.422

Polytheta / Postforming 2.827.690 2.956.866

Δκπνξεχκαηα / Ά χιεο / Λνηπά 151.995 226.301

 20.476.931 23.087.589

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

 

 

Ζ θχξηα ρψξα δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξίαο είλαη ε Διιάδα. Οη πσιήζεηο ηνπ Οκίινπ παξνπζηάδνληαη θαηά 

ηνκέα Δκπνξηθήο Γηεχζπλζεο σο εμήο : 

 

1/1-30/06/2010 1/1-30/06/2009

Bνξείνπ Διιάδνο 6.888.217 8.654.666

Ννηίνπ Διιάδνο 11.076.864 12.944.416

Δμσηεξηθνχ / Σξίησλ Υσξψλ 1.373.089 422.474

Δλδνθνηλνηηθέο 1.138.761 1.066.033

20.476.931 23.087.589

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

 

 

 

9. Γνκή ηνπ Οκίινπ θαη κέζνδνο ελνπνίεζεο εηαηξεηώλ 

 

Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηεινχληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Μεηξηθήο θαη 

ηεο ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξίαο, EMOS Ltd Βνπιγαξηθήο Δζληθφηεηαο. Ζ ζπγαηξηθή εηαηξία έρεη έδξα ηε φθηα 

θαη ε δξαζηεξηφηεηά ηεο αθνξά : α) ηε ζπιινγή θαη πψιεζε αθαηέξγαζηεο μπιείαο κε θχξην ζθνπφ ηελ 

απξφζθνπηε ηξνθνδνζία ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο ζε Ά χιε θαη β) ηελ βηνκεραληθή παξαγσγή επελδπκέλεο 

κνξηνζαλίδαο. Σν πνζνζηφ άκεζεο ζπκκεηνρήο ηεο κεηξηθήο αλέξρεηαη ζε 100%. Ζ ζπγαηξηθή εηαηξία 

ελνπνηείηαη κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο.  

 

10.  Δκπξάγκαηα Βάξε 

 

Δπί ησλ αθηλήησλ ηνπ Οκίινπ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε πνζνχ 33 εθαηνκκπξίσλ επξψ (2009: 33 εθαη. 

€) πξνο αζθάιεηα θνηλψλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ.  

 

11. Δπίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο 

 

Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο ή απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ έρνπλ 

ή ελδέρεηαη λα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ νκίινπ. 
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12. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

 

Οη εηαηξηθέο ρξήζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο έρνπλ πεξαησζεί θνξνινγηθά έσο θαη ηε ρξήζε 2004. Ζ 

ζπγαηξηθή εηαηξία EMOS EOOD έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά έσο θαη ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2005. χκθσλα κε 

ηελ εθηίκεζε ηεο δηνίθεζεο νη ελδερφκελεο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή 

επίπησζε ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή δνκή θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ. Οη ζπλνιηθέο πξνβιέςεηο γηα 

θφξν εηζνδήκαηνο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο θαη ηνπ νκίινπ αλέξρνληαη ηελ 30.06.2010 ζε 150.000 € 

(2009:150.000 €). 

 

13. Μεηαβνιή ζε ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο 

 

Γελ ζεκεηψζεθε θακία κεηαβνιή ζηηο ινγηζηηθέο κεζφδνπο ή ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο.  

 

14. Κεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο  

1.1-30.6.2010 1.1-30.6.2009 1.1-30.6.2010 1.1-30.6.2009

Δπελδχζεηο ζε ελζψκαηα πάγηα 884.913 2.189.808 207.460 913.430

Δπελδχζεηο ζε άπια πάγηα 7.400 9.425 7.400 9.425

ύλνιν 892.313 2.199.233 214.860 922.855

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 

 

15. Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ 

 

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ θαη θφζηνο κηζζνδνζίαο 

1.1-30.6.2010 1.1-30.6.2009 1.1-30.6.2010 1.1-30.6.2009

Αξηζκφο Μηζζσηψλ 309 305 289 295

Κφζηνο Πξνζσπηθνχ 4.896.894 4.745.978 4.861.478 4.691.950

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 
 

 

16. Δπνρηθόηεηα πσιήζεσλ 

 

Οη πσιήζεηο ηεο εηαηξίαο δελ ππφθεηληαη ζε έληνλεο επνρηθέο δηαθπκάλζεηο. Ωζηφζν ζε γεληθέο γξακκέο νη 

πσιήζεηο ηνπ β΄ θαη γ΄ ηξηκήλνπ είλαη κεγαιχηεξεο απφ απηέο ησλ άιισλ ηξηκήλσλ. εκαληηθή είλαη ε 

επίδξαζε ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο παξαγσγήο αιιά θαη ζηε 

δηαλνκή ησλ πσιεζέλησλ εηδψλ.  
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17. Φόξνη εηζνδήκαηνο 

 

Σα πνζά ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο πνπ βαξχλνπλ ηελ πεξίνδν αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

 

1/1-30/06/2010 1/1-30/06/2009 1/1-30/06/2010 1/1-30/06/2009

Φφξνο εηζνδήκαηνο έμνδν / (έζνδν)  -  -  -  - 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο έμνδν / (έζνδν) 197.734 337.004 209.112 331.022

ύλνιν θόξσλ ζηε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ 197.734 640.432 209.112 331.022

Μεηαβνιή Αλαβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ 

Τπνρξεψζεσλ 197.734 640.432 209.112 331.022

ΔΣΑΗΡΔΗΑΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

 

 

18. Κέξδε αλά κεηνρή 

 

Κέξδε αλά κεηνρή

1/1-30/06/2010 1/1-30/06/2009 1/1-30/06/2010 1/1-30/06/2009

Κέξδε /(δεκίεο) πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο 

κεηξηθήο
(1.414.228) (833.474) (1.487.690) (837.361)

ηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ηνπ αξηζκνχ κεηνρψλ 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000

Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή (0,1088) (0,0641) (0,1144) (0,0644)

ΔΣΑΗΡΔΗΑΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

 

 

19. Γαλεηζκόο  

 

30/06/2010 31/12/2009 30/06/2010 31/12/2009

Μαθξνπξόζεζκα δάλεηα

Οκνινγηαθά δάλεηα 17.012.084 20.123.349 15.120.084 18.079.349

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα

Σξαπεδηθά δάλεηα 23.712.422 22.971.033 22.926.770 22.590.995

Υξενιχζηα καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ 

πιεξσηέα ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο 6.172.531 6.122.531 5.868.531 5.818.531

29.884.954 29.093.564 28.795.301 28.409.526

ύλνιν δαλείσλ 46.897.037 49.216.914 43.915.385 46.488.876

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

 

 

α) Γαλεηζκόο Μεηξηθήο Δηαηξίαο 

 

Οκνινγηαθά δάλεηα: 

Οη φξνη ησλ εθδνζέλησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο έρνπλ σο εμήο:  

α) χκβαζε ηεο 18
εο 

Απξηιίνπ 2007 κεηαμχ ηεο Αθξίηαο Α.Δ. θαη ηεο HSBC Bank plc. 

Πξφθεηηαη γηα θνηλφ Οκνινγηαθφ Γάλεην νλνκαζηηθήο αμίαο 3.000.000,00 επξψ πιεξσηέν ζε 10 εμακεληαίεο 

δφζεηο. Σν επηηφθην ηνπ Γαλείνπ νξίδεηαη θπκαηλφκελν ζηε βάζε ηνπ Euribor πιένλ πεξηζσξίνπ (spread) 

1,80%. 
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β) χκβαζε ηεο 27
εο

 Ηνπλίνπ 2007 κεηαμχ ηεο Αθξίηαο Α.Δ. θαη ησλ ηξαπεδψλ Alpha Σξάπεδα Αλψλπκνο 

Δηαηξία, Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ. θαη Δκπνξηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ..  

Πξφθεηηαη γηα θνηλφ Οκνινγηαθφ Γάλεην κε εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο νλνκαζηηθήο αμίαο 25.000.000.00 

επξψ πιεξσηέν ζε 10 εμακεληαίεο δφζεηο. Σν επηηφθην ηνπ Γαλείνπ νξίδεηαη θπκαηλφκελν ζηε βάζε ηνπ 

Euribor πιένλ πεξηζσξίνπ (spread) 1,60%. 

γ) χκβαζε ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ 2007 κεηαμχ ηεο Αθξίηαο Α.Δ. θαη ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ. 

Πξφθεηηαη γηα 10εηέο θνηλφ Οκνινγηαθφ Γάλεην κε εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο νλνκαζηηθήο αμίαο 

2.502.000,00 επξψ. Σν επηηφθην ηνπ Γαλείνπ νξίδεηαη θπκαηλφκελν ζηε βάζε ηνπ Euribor πιένλ 

δηαπξαγκαηεπφκελνπ πεξηζσξίνπ (spread). 

δ) Πξφγξακκα απνπιεξσκήο  

Σν ζπκβαηηθφ πξφγξακκα απνπιεξσκήο ησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ έρεη σο εμήο:  

Έηνο  Κνηλνπξαθηηθό Γηκεξέο Α΄ Γηκεξέο Β' ύλνιν 

2010 5.000.000,00 600.000,00 278.000,00 5.878.000,00 

2011 5.000.000,00 700.000,00 278.000,00 5.978.000,00 

2012 5.000.000,00 600.000,00 278.000,00 5.878.000,00 

2013 5.000.000,00 0,00 278.000,00 5.278.000,00 

2014     278.000,00 278.000,00 

2015     278.000,00 278.000,00 

2016     278.000,00 278.000,00 

2017     208.500,00 208.500,00 

ύλνια 20.000.000,00 1.900.000,00 2.154.500,00 24.054.500,00 

 
 

ε) Δμαζθαιίζεηο  

Οη απαηηήζεηο ησλ νκνινγηνχρσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε ηεο 27
εο

 Ηνπλίνπ 2007 κεηαμχ ηεο Αθξίηαο 

Α.Δ. θαη ησλ ηξαπεδψλ Alpha Σξάπεδα Αλψλπκνο Δηαηξία, Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ. θαη Δκπνξηθή 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ. εμαζθαιίδνληαη: α) απφ ππνζήθε πνζνχ 30.000.000,00 επξψ επί ηνπ 

βηνκεραλνζηαζίνπ ηεο εηαηξίαο ζηε ζέζε Πξνβαηψλαο Έβξνπ θαη β) απφ ηελ εθρψξεζε – ελερπξίαζε 

ελδερφκελσλ κειινληηθψλ αζθαιηζηηθψλ απαηηήζεσλ εθ ηνπ σο άλσ ππνζεθεπκέλνπ αθηλήηνπ. 

Οη απαηηήζεηο ησλ νκνινγηνχρσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ 2007 κεηαμχ ηεο 

Αθξίηαο θαη ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ εμαζθαιίδνληαη: α) απφ πξνζεκείσζε πνζνχ 3.000.000,00 επξψ επί 

αζηηθψλ αθηλήησλ ηεο εηαηξίαο θαη β) ηελ εθρψξεζε – ελερπξίαζε ελδερφκελσλ κειινληηθψλ αζθαιηζηηθψλ 

απαηηήζεσλ εθ ησλ σο άλσ ππνζεθεπκέλσλ αθηλήησλ. 

ζη) Γεζκεχζεηο  

ηηο ζπκβάζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζε ησλ παξαπάλσ Οκνινγηαθψλ Γαλείσλ πξνβιέπνληαη πεξηπηψζεηο 

θαηαγγειίαο νη νπνίεο κεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλνπλ κε εκπξφζεζκε θαηαβνιή πιεξσκψλ, κε ζπκκφξθσζε 

κε ηηο γεληθέο θαη νηθνλνκηθέο δηαζθαιίζεηο πνπ έρνπλ παξαζρεζεί, παξνρή πιεξνθνξηψλ, γεγνλφηα 

αθεξεγγπφηεηαο θαζψο θαη άιια γεγνλφηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ην 

ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξίαο. 

Δπίζεο, νη αλσηέξσ ζπκβάζεηο πεξηέρνπλ νηθνλνκηθέο ξήηξεο γηα ηελ δηαηήξεζε ηθαλνπνηεηηθήο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ξεπζηφηεηαο. Δπηπιένλ, ε Δηαηξία έρεη παξάζρεη ζπγθεθξηκέλεο εμαζθαιίζεηο 

αλαθνξηθά κε ηελ ζπκκφξθσζε ηεο κε λφκνπο θαη θαλνληζκνχο, ηε δηαηήξεζε ηεο θχζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη κε ην θαζεζηψο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο 

θαη γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηε δηάζεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, κε ζπγρσλεχζεηο θαη κε επελδχζεηο. 
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δ) Απνηίκεζε  

Σν ππφινηπν ησλ αλσηέξσ νκνινγηαθψλ δαλείσλ απνηηκάηαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  

 

 

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα: 

Σα βξαρππξφζεζκα δάλεηα ηεο εηαηξίαο αθνξνχλ είηε ινγαξηαζκνχο θεθαιαίσλ θίλεζεο θπκαηλφκελνπ 

επηηνθίνπ (Euribor πιένλ πεξηζσξίνπ) είηε ρνξεγήζεηο κέζσ factoring. Γηα ηα δάλεηα απηά δελ έρνπλ 

ρνξεγεζεί εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο. Σα εγθεθξηκέλα πηζησηηθά φξηα αλέξρνληαη ζε 32.500.000 επξψ. 

 

β) Γαλεηζκόο Θπγαηξηθήο εηαηξίαο  

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα: Δγθεθξηκέλν πνζφ 2.500.000 επξψ, Λήμε 27.09.2017 , Δπηηφθην:Euribor + 2,25% 

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα: Δγθεθξηκέλν φξην 1.500.000 επξψ.  

 

20.  Γεζκεύζεηο / Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο 

 

Οη δεζκεχζεηο ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ αθνξνχλ θπξίσο:  

- Λεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο κεηαθνξηθψλ κέζσλ & αθηλήησλ. 

- Δγγπεηηθέο επηζηνιέο πνζνχ 430,2 ρηι. επξψ ζηα πιαίζηα ζπκβάζεσλ κε ην Διιεληθφ Γεκφζην. 

- Ο Όκηινο έρεη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηξάπεδεο, ινηπέο εγγπήζεηο θαη άιια ζέκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

21. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε  

 

Σα ππφινηπα θαη νη ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξίαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Γ.Λ.Π. 24 είλαη: 

 

Δηαηξείαο

Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο θαη ππόινηπα Θπγαηξηθέο ύλνιν

Emos Ltd ATE - OΓΓΔ Λνηπά 

α) Γηεηαηξηθέο πσιήζεηο  αγαζψλ & ππεξεζηψλ 608.196 5.721 613.917

β) Γηεηαηξηθέο αγνξέο αγαζψλ & ππεξεζηψλ 3.538.213  - 3.538.213

γ) Απαηηήζεηο 1.142.800 890 1.143.691

δ) Τπνρξεψζεηο  - 70.060 70.060

 

πλαιιαγέο θαη ππόινηπα κε κέιε Γ.. θαη Γηεπζπληέο

ε) Ακνηβέο & έμνδα δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ & κειψλ Γ.. 89.840 89.840

ζη) Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά  ζηειέρε  & κέιε  Γ..  - 

δ) Τπνρξεψζεηο ζε δηεπζπληηθά  ζηειέρε  & κέιε  Γ..  - 

Λνηπά πλδεκέλα κέξε
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Οκίινπ

Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο θαη ππόινηπα Θπγαηξηθέο ύλνιν

Emos Ltd ATE - OΓΓΔ Λνηπά 

α) Γηεηαηξηθέο πσιήζεηο  αγαζψλ & ππεξεζηψλ 5.721 5.721

β) Γηεηαηξηθέο αγνξέο αγαζψλ & ππεξεζηψλ  -  - 

γ) Απαηηήζεηο 890 890

δ) Τπνρξεψζεηο 70.060 70.060

πλαιιαγέο θαη ππόινηπα κε κέιε Γ.. θαη Γηεπζπληέο  

ε) Ακνηβέο & έμνδα δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ & κειψλ Γ.. 89.840 89.840

ζη) Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά  ζηειέρε  & κέιε  Γ..  - 

δ ) Τπνρξεψζεηο ζε δηεπζπληηθά  ζηειέρε  & κέιε  Γ..  - 

Λνηπά πλδεκέλα κέξε

 

 

22. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ 

 

Γελ ππάξρνπλ άιια κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα, ηα νπνία λα αθνξνχλ είηε ηνλ 

Όκηιν είηε ηελ Δηαηξία θαη ζηα νπνία λα επηβάιιεηαη αλαθνξά απφ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα.  

 

 

Αιεμαλδξνύπνιε, 26 Απγνύζηνπ 2010 

 

 

 

H ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

 

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

 

Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ 

ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ 

ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

 

 

ΛΟΤΚΗΑ Α. ΑΡΑΝΣΖ 

 

 Α.Γ.Σ. ΑΕ 416192 

 

ΓΔΩΡΓΗΟ Α. ΑΡΑΝΣΖ  

 

Α.Γ.Σ. ΑΔ 417091  

 

ΗΩΑΝΝΖ Υ. ΣΕΗΣΕΗΚΑ  

 

Α.Γ.Σ. Ξ. 767833 

 

ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΓΡΟΟΓΛΟΤ 

 

Α.Μ. Ο.Δ.Δ. 0011208 / Α΄ 
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Δ. ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο Πεξηόδνπ  

 

 

Οξθσηφο Διεγθηήο  : Κσλζηαληίλνο Δκκ. Αλησλαθάθεο Α.Μ. ΟΔΛ 22 781

Διεγθηηθή εηαηξία    : Grant Thornton A.E. Α.Μ. ΟΔΛ 127

ΔΝΟ ΠΟ ΗΖΜΔΝΑ  ΣΟ ΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

30/06/2010 31/12/2009 30/06/2010 31/12/2009 01/01- 30/06/10 01/01- 30/06/09 01/04- 30/06/10 01/04- 30/06/09

Κχθινο εξγαζηψλ 20.476.931 23.087.589 10.655.239 11.718.410

70.506.818 70.998.337 64.975.480 66.072.477 Μηθηά θέξδε / (δεκίεο) 2.748.764 3.258.564 1.481.909 1.817.157

2.749.949 2.385.424 2.749.949 2.385.424 Κέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη 

113.405 112.709 110.494 111.813 επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ (237.384) 698.346 101.591 432.008

129.325 129.325 1.614.362 1.614.362 Κέξδε / (δεκίεο ) πξν θφξσλ  (1.216.494) (496.470) (376.475) (191.446)

14.265.169 14.316.852 15.095.972 14.939.245 Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο   (Α) (1.414.228) (833.474) (463.053) (343.267)

27.501.257 28.855.818 27.381.808 28.917.450 Καηαλέκνληαη  ζε :

3.581.982 3.005.100 3.451.995 2.545.588 Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (1.414.228) (833.474) (463.053) (343.267)

2.998.917 4.471.495 2.801.966 4.443.899 Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  -   -   -  - 

 - 364.525  - 364.525 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο  (Β)  -  -  -  - 

121.846.822 124.639.585 118.182.028 121.394.783 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο  (Α)  +  (Β) (1.414.228) (833.474) (463.053) (343.267)

Καηαλέκνληαη  ζε :

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (1.414.228) (833.474) (463.053) (343.267)

13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  -   -   -  - 

48.110.070 49.524.298 47.796.608 49.284.297 Κέξδε κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή  βαζηθά (ζε επξψ ) (0,1088) (0,0641) (0,0356) (0,0264)

61.110.070 62.524.298 60.796.608 62.284.297 Κέξδε / (δεκίεο ) πξν θφξσλ , ρξεκαηνδνηηθψλ  

 -  -  -  - επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ 1.094.398 1.930.038 791.782 1.047.639

61.110.070 62.524.298 60.796.608 62.284.297

3.565.465 3.367.731 3.598.099 3.388.988

1.921.157 1.840.295 1.921.157 1.840.295 01/01- 30/06/10 01/01- 30/06/09 01/04- 30/06/10 01/04- 30/06/09

17.073.324 20.185.460 15.120.084 18.079.349 Κχθινο εξγαζηψλ 20.794.032 23.087.589 10.813.338 11.718.410

1.844.990 1.528.097 1.826.813 1.520.168 Μηθηά θέξδε / (δεκίεο) 2.430.069 3.100.446 1.281.940 1.731.425

29.904.797 29.113.401 28.795.301 28.409.526 Κέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη 

6.427.017 6.080.302 6.123.966 5.872.159 επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ (374.850) 680.050 (15.475) 421.337

60.736.752  62.115.287  57.385.420  59.110.485 Κέξδε / (δεκίεο ) πξν θφξσλ  (1.278.578) (506.340) (433.855) (198.962)

121.846.822 124.639.585 118.182.028 121.394.783 Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο   (Α) (1.487.690) (837.361) (524.634) (362.896)

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο  (Β)  -  -  -  - 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο  (Α)  +  (Β) (1.487.690) (837.361) (524.634) (362.896)

Κέξδε κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή  βαζηθά (ζε επξψ ) (0,1144) (0,0644) (0,0404) (0,0279)

ΕΝΟ ΠΟ ΙΗΜΕΝΑ  ΣΟ ΙΧΕΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Κέξδε / (δεκίεο ) πξν θφξσλ , ρξεκαηνδνηηθψλ  

30/06/2010 30/06/2009 30/06/2010 30/06/2009 επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ 886.972 1.894.984 615.974 1.028.470

62.524.298 62.912.423 62.284.297 62.738.522 ΣΟ ΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΗΑΚΩΝ ΡΟ ΩΝ  (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

(1.414.228) (833.474) (1.487.690) (837.361)

61.110.070 62.078.949 60.796.608 61.901.161 Έμμεζη μέθοδορ 01/01- 30/06/10 01/01- 30/06/09 01/01- 30/06/10 01/01- 30/06/09

Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Κέξδε (δεκίεο) πξν θφξσλ (ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο) (1.216.494) (496.470) (1.278.578) (506.340)

Πιένλ : Πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 1.381.631 1.281.541 1.311.671 1.264.783

Πξνβιέςεηο 308.118 37.265 308.118 37.265

(Κέξδε)/ Εεκίεο απφ πψιεζε παγίσλ ζηνηρείσλ (6.415) 20.869 (6.415) 20.869

Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 979.110 1.194.816 903.728 1.186.389

Άιια κε ηακεηαθά έμνδα (έζνδα) (12.602) (14.517) (12.602) (14.517)

Πιένλ (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο 

ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο 

Μείσζε / (αχμεζε)  απνζεκάησλ 51.683 3.953.685 (156.728) 4.290.498

Δηαηξείαο Οκίινπ Μείσζε / (αχμεζε)  απαηηήζεσλ 1.318.184 1.474.190 590.514 1.431.833

953.490 953.490 Μείσζε /(αχμεζε ) ππνρξεψζεσλ ( πιελ δαλεηαθψλ ) (179.247) 51.754 294.702 (253.576)

150.000 150.000 2.623.968 7.503.131 1.954.409 7.457.204

500.000 500.000 Μείνλ :     

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα 1.037.940 1.635.377 962.558 1.626.950

Δηαηξείαο Οκίινπ Καηαβεβιεκέλνη θφξνη (91.384) (195.416) (91.504) (195.741)

613.181 5.721 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ)  από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 1.677.411 6.063.170 1.083.354 6.025.995

3.538.213 - Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

1.143.691 905 Μείσζε / (Αχμεζε) καθξνπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ  - (1.186)  - (827.158)

70.060 70.060 Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ (892.313) (2.199.233) (214.860) (922.855)

89.840 89.840 Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζσκάησλ θαη άπισλ πάγησλ 

ζηνηρείσλ 

7.920 140 7.920 140

- - Σφθνη εηζπξαρζέληεο 11.612 20.844 11.612 20.844

- - ύλνιν εηζξνώλ (εθξνώλ) επελδπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (β) (872.781) (2.179.436) (195.328) (1.729.029)

Υξεκαηνδνηηθέο  δξαζηεξηόηεηεο 

Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ επελδχζεσλ 129.560 596.881 129.560  - 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ (2.319.876) (659.015) (2.573.491) (659.015)

Αιεμαλδξνύπνιε  26 Απγνύζηνπ 2010 Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (863) (19.048)  -  - 

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα (86.028)  - (86.028)  - 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

(γ) (2.277.208) (81.183) (2.529.959) (659.015)

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδύλακα  ηεο πεξηόδνπ (α) + (β) +(γ) (1.472.578) 3.802.552 (1.641.932) 3.637.951

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 4.471.495 1.150.040 4.443.899 1.059.355

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 2.998.917 4.952.592 2.801.966 4.697.307

ΣΟ ΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟ ΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΠΔΡΗΟ ΓΟ Τ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) 

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ  Γ/ΝΣΖ

ΗΩΑΝΝΖ  Υ.  ΣΕΗΣΕΗΚΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ  ΓΡΟΟΓΛΟΤ

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

9. Γελ θαηέρνληαη ίδηεο κεηνρέο ή κεηνρέο ηεο κεηξηθήο απφ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο.

δ ) Τπνρξεψζεηο ζε δηεπζπληηθά  ζηειέρε  & κέιε  Γ..

ζη) Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά  ζηειέρε  & κέιε  Γ..

ε) Ακνηβέο & έμνδα δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ & κειψλ Γ..

δ) Τπνρξεψζεηο ζε ζπλδεδεκέλα κέξε

γ) Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε

β) Έμνδα

6. Σν απαζρνινχκελν ζηε κεηξηθή εηαηξεία πξνζσπηθφ θαηά ηελ θαηά ηελ 30/06/2010 θαη θαηά ηελ 30/06/2009 αλέξρεηαη ζε 289

ΔΝΟ ΠΟ ΗΖΜΔΝΑ  ΣΟ ΗΥΔΗΑ

ΛΟΤΚΗΑ Α. ΑΡΑΝΣΖ

Α.Γ.Σ.  AZ 416192

ΓΔΩΡΓΗΟ  Α.  ΑΡΑΝΣΖ 

Α.Γ.Σ.  ΑΔ  417091

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

(01/01/2010 & 01/01/2009 ανηίζηοισα)

(ζςνεσιζόμενερ δπαζηηπιόηηηερ)

5.Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο ή απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ έρνπλ ή ελδέρεηαη λα έρνπλ νπζηψδε

4. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 12 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

Σύνολο ιδίων κεθαλαίων έναπξηρ πεπιόδος 

3. Οη  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη κφλν ζηηο αλσηέξσ ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

Σύνολο ιδίων κεθαλαίων λήξηρ πεπιόδος (30/06/2010 & 30/06/2009 

ανηίζηοισα)

Σςγκενηπωηικά ζςνολικά έζοδα μεηά από θόποςρ 

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία

Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο

Γηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα

Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Απνζέκαηα

Σχπνο έθζεζεο επηζθφπεζεο :

ΣΟ ΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟ ΛΗΚΩΝ ΔΟ ΓΩΝ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) 

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

α) Έζνδα

 επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ.

ΠΡΟ ΘΔΣΑ ΣΟ ΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟ ΦΟ ΡΗΔ

ΤΝΟ ΛΟ  ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟ ΥΡΔΩΔΩΝ     (γ) + (δ)

χλνιν ππνρξεψζεσλ                  (δ)

Μεηνρηθφ Κεθάιαην 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟ ΥΡΔΩΔΗ

Λνηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Λνηπέο πξνβιέςεηο

 ΑΚΡΗΣΑ Α.Δ. (ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΞΤΛΟΤ)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 

από 01 Ιανοςαπίος 2010 έωρ 30 Ιοςνίος 2010 (ζύμθωνα με ηην απόθαζη 4/507/28.04.2009 ηος Γ.. ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ)

ΣΟ ΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ Ο ΗΚΟ ΝΟ ΜΗΚΖ ΘΔΖ   (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

Γηεχζπλζε δηαδηθηχνπ  : www.akritas.gr

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηνρεχνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΑΚΡΗΣΑ Α.Δ. θαη ηνπ ΟΜΗΛΟΤ. πληζηνχκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλψζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε 

είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ Δηαηξία ή ηνλ Όκηιν λα αλαηξέμεη ζηε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ ηνπ εθδφηε, φπνπ αλαξηψληαη νη ελνπνηεκέλεο θαη νη εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ε έθζεζε επηζθφπεζεο ηνπ Νφκηκνπ Διεγθηή, φπνπ απηή απαηηείηαη. 

Με ζχκθσλε γλψκε

ΑΡ.Μ.Α.Δ. 11141/06/Β/86/29 / ωκπάηη Οικονόμος 3, Αλεξανδπούπολη, Σ.Κ. 68 100

Ζκεξνκελία έγθξηζεο ησλ εμακεληαίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

26-Απγ-10

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

8. Οη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα κε ηα  ζπλδεδεκέλα κέξε (Γ.Λ.Π.24) γηα ηελ πεξίνδν 01/01 έσο 30/06/2010 έρνπλ σο εμήο (πνζά ζε €): 

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο

χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηδηνθηεηψλ κεηξηθήο   (α)

Γηθαηψκαηα Μεηνςεθίαο             (β)

χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ      (γ) = (α) + (β)

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

Μαθξνπξφζεζκεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο

Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ

ΤΝΟ ΛΟ  ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Τ

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ

Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδφκελα γηα πψιεζε

Α.Μ.Ο.Δ.Δ. 0011208/ Α΄ Α.Γ.Σ.  Ξ. 767833

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΟΤ Γ.. Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ  ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΔΝΟ ΠΟ ΗΖΜΔΝΑ  ΣΟ ΗΥΔΗΑ 

7. Σα πνζά ησλ ζρεκαηηζκέλσλ πξνβιέςεσλ ηελ 30/06/2010  αλαιχνληαη σο εμήο (πνζά ζε €) : 

     θαη 295 άηνκα θαη ζηνλ Όκηιν 309 θαη 305 άηνκα αληίζηνηρα. 

Πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

Πξνβιέςεηο γηα επηδηθίεο 

1. Οη ελνπνηνχκελεο εηαηξείεο θαη ε αληίζηνηρε κέζνδνο ελνπνίεζεο αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 9 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο.                      

2. Γελ ππήξμε κεηαβνιή ζηε δνκή ηνπ νκίινπ ή ζηηο κεζφδνπο ελνπνίεζεο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ.



 

 

Δνδιάμεζερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ για ηην εξαμηνιαία πεπίοδο  

από 1
η
 Ιανοςαπίος έυρ 30 Ιοςνίος 2010 

Ποζά εκθπαζμένα ζε Δςπώ 
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