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1. πλνπηηθή Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

Δλεξγεηηθό 31/3/2011 31/12/2010 31/3/2011 31/12/2010

Με Κπθινθνξηαθά ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 68.523.911 69.025.470 63.335.367 63.810.642

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 2.638.525 2.638.525 2.638.525 2.638.525

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 100.898 104.845 99.034 102.495

Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο - - 1.335.303 1.335.303

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 128.849 129.059 128.849 129.059

71.392.184 71.897.899 67.537.078 68.016.025

Κπθινθνξηαθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία

Απνζέκαηα 16.131.309 14.434.656 16.518.836 15.484.849

Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 24.086.601 25.328.664 23.994.930 25.230.213

Λνηπά θπθινθνξηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 3.202.564 2.764.247 2.933.931 2.634.650

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 1.571.303 2.087.232 1.521.389 2.078.444

44.991.776 44.614.799 44.969.086 45.428.157

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 116.383.960 116.512.699 112.506.164 113.444.182

Ίδηα Κεθάιαηα & Τπνρξεώζεηο

Ίδηα Κεθάιαηα

Μεηνρηθό 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 εύινγεο αμίαο (ΓΠΥΑ 1) 2.883.382 2.883.382 2.883.382 2.883.382

Λνηπά απνζεκαηηθά θεθάιαηα 11.069.137 11.069.137 11.069.137 11.069.137

Απνηειέζκαηα εηο λένλ (2.987.411) (1.225.924) (2.773.502) (1.200.948)

Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο Μεηξηθήο 55.310.360 57.071.846 55.524.268 57.096.822

Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο - - - -

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 55.310.360 57.071.846 55.524.268 57.096.822

  

Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο  

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 26.539.861 27.188.500 24.875.861 25.448.500

Υξεκαηνδνηηθέο ζπκβάζεηο 44.277 49.652 - -

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 3.938.590 3.770.014 3.927.269 3.751.147

Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 1.326.167 1.272.485 1.307.406 1.272.485

Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ 2.323.752 2.355.057 2.323.752 2.355.057

Λνηπέο πξνβιέςεηο 175.000 175.000 175.000 175.000

ύλνιν Μαθξνπξνζέζκσλ Τπνρξεώζεσλ 34.347.646 34.810.708 32.609.288 33.002.189

 

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο   

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 5.233.261 4.371.447 4.698.635 4.252.143

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 285.456 302.704 283.927 300.565

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 16.784.350 15.703.471 15.316.456 14.887.986

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πιεξσηέεο ζηελ επόκελε ρξήζε 3.033.771 3.033.771 2.728.000 2.728.000

Υξεκαηνδνηηθέο ζπκβάζεηο (βξαρππξόζεζκεο) 22.256 22.373 - -

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 1.366.859 1.196.377 1.345.590 1.176.477

ύλνιν Βξαρππξνζέζκσλ Τπνρξεώζεσλ 26.725.954 24.630.144 24.372.608 23.345.171

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ 61.073.600 59.440.852 56.981.896 56.347.360

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ 116.383.960 116.512.699 112.506.164 113.444.182

ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

ENOΠOIHMENA  ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 

 

 



 

Ενδιάμεζερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ για ηην ηπιμηνιαία  πεπίοδο  

από 1
η
 Ιανοςαπίος έωρ 31 Μαπηίος 2011 

Ποζά εκθπαζμένα ζε Εςπώ 

6 

 

2. πλνπηηθή Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ 

πλερηδόκελεο Γξαζηεξηόηεηεο 1/1 - 31/03/2011 1/1 - 31/03/2010 1/1 - 31/03/2011 1/1 - 31/03/2010

Πσιήζεηο 8.090.362 9.821.692 8.060.034 9.980.694

Κόζηνο πσιεζέλησλ (7.648.094) (8.554.837) (7.650.636) (8.832.565)

Μεηθηό Κέξδνο 442.269 1.266.855 409.398 1.148.129

Έμνδα δηνίθεζεο (761.386) (626.120) (597.303) (551.546)

Έμνδα δηάζεζεο (865.993) (886.939) (865.993) (886.939)

Λνηπά έζνδα / (έμνδα) θαζαξά 261.080 (92.771) 261.080 (69.020)

Απνηειέζκαηα Πξν Φόξσλ  Υξεκαηνδνηηθώλ Δπελδπηηθώλ  

Απνηειεζκάησλ (924.031) (338.975) (792.818) (359.375)

  

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 2.064 3.338 2.057 3.338

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (670.944) (504.381) (605.671) (488.686)

Απνηειέζκαηα  πξν θόξσλ (1.592.911) (840.019) (1.396.432) (844.723)

Φόξνη εηζνδήκαηνο (168.576) (111.156) (176.122) (118.333)

Απνηειέζκαηα κεηά από  θόξνπο (Α) (1.761.486) (951.175) (1.572.554) (963.056)

Λνηπά πλνιηθά Έζνδα (Β) - - - -

πγθεληξσηηθά πλνιηθά Έζνδα κεηά από θόξνπο (Α+Β) (1.761.486) (951.175) (1.572.554) (963.056)

Κέξδε απνδνηέα ζε:  

Ηδηνθηήηεο  ηεο κεηξηθήο (1.761.486) (951.175) (1.572.554) (963.056)

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο - - -

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα  απνδνηέα ζε:  

Ηδηνθηήηεο  ηεο κεηξηθήο (1.761.486) (951.175) (1.572.554) (963.056)

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο - - -

Αξηζκόο κεηνρώλ 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000

Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή  ζε € (0,1355) (0,0732) (0,1210) (0,0741)

ύλνςε απνηειεζκάησλ πεξηόδνπ

1/1 - 31/03/2011 1/1 - 31/03/2010  1/1 - 31/03/2011 1/1 - 31/03/2010

Απνηειέζκαηα Πξν Φόξσλ Υξεκαηνδνηηθώλ & Δπελδπηηθώλ 

Απνηειεζκάησλ 
(924.031) (338.975) (792.818) (359.375)

Απνηειέζκαηα Πξν Φόξσλ Υξεκαηνδνηηθώλ, Δπελδπηηθώλ 

Απνηειεζκάησλ & Απνζβέζεσλ
(212.087) 302.616 (163.154) 270.998

Απνηειέζκαηα  πξν θόξσλ (1.592.911) (840.019) (1.396.432) (844.723)

Απνηειέζκαηα κεηά από  θόξνπο (1.761.486) (951.175) (1.572.554) (963.056)

Φόξνη (168.576) (111.156) (176.122) (118.333)

Υξεκαηνδνηηθά θαη επελδπηηθά απνηειέζκαηα (668.880) (501.043) (603.615) (485.348)

Απνζβέζεηο (736.868) (666.516) (654.588) (655.297)
Αλαινγνύζεο ζηε ρξήζε επηρνξεγήζεηο 24.924 24.924 24.924 24.924

ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΡΗΜΖΝΟΤ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
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3. Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

 

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 01/01/2011 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 2.883.382 13.952.519 (1.225.924) 57.071.846

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ (1.761.486) (1.761.486)

Τπόινηπν ηελ 31/03/2011 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 2.883.382 13.952.519 (2.987.411) 55.310.360

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 01/01/2010 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 πεξηόδνπ (951.175) (951.175)

Τπόινηπν ηελ 31/03/2010 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 3.004.915 14.074.052 3.153.820 61.573.123

Απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο

Δλνπνηεκέλα
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4. Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Μεηξηθήο Δηαηξείαο 

 

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 01/01/2011 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 2.883.382 13.952.519 (1.200.948) 57.096.822

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ (1.572.554) (1.572.554)

Τπόινηπν ηελ 31/03/2011 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 2.883.382 13.952.519 (2.773.502) 55.524.268

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 01/01/2010 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 πεξηόδνπ (963.056) (963.056)

Τπόινηπν ηελ 31/03/2010 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 3.004.915 14.074.052 2.901.938 61.321.241

 

Δηαηξείαο
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5. Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ 

 

Έμμεζη Μέθοδορ 

 

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

1/1 - 31/03/2011 1/1 - 31/03/2010 1/1 - 31/03/2011 1/1 - 31/03/2010

(1.592.911) (840.019) (1.396.432) (844.723)

736.868 666.516 654.588 655.297

65.926 398.115 65.926 398.115

(1.494) - (1.494)

668.880 501.043 603.615 485.348

(15.410) (6.301) (15.410) (6.301)

(136.647) 717.860 (87.713) 686.242

    

(1.696.652) (79.615) (1.033.988) (49.855)

1.240.218 739.427 889.103 587.134

486.886 733.354 538.712 500.499

(106.195) 2.111.026 306.115 1.724.020

  

594.043 575.975 528.778 560.279

16.639 (14.765) 16.639 (6.719)

(α) (716.877) 1.549.817 (239.302) 1.170.460

    

(231.209) (500.064) (175.851) (110.872)

- 2.920 - 2.920

2.057 3.338 2.057 3.338

210 - 210 -

(β) (228.943) (493.805) (173.585) (104.614)

129.560 - 129.560

436.590 (2.211.290) (144.169) (2.252.818)

(6.700) (6.144) - -

(86.028) - (86.028)

- - -

(γ) 429.891 (2.173.903) (144.169) (2.209.286)

(515.929) (1.117.891) (557.055) (1.143.440)

2.087.232 4.471.495 2.078.444 4.443.899

1.571.303 3.353.604 1.521.389 3.300.459

Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα

Άιια κε ηακεηαθά έμνδα /(έζνδα)

Υξενιύζηα ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζπκβάζεσλ

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα 

ύλνιν εηζξνώλ (εθξνώλ) επελδπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ

Υξεκαηνδνηηθέο  δξαζηεξηόηεηεο 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ)  από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ 

Δηζπξάμεηο από ηελ εθπνίεζε  ελζσκάησλ θαη άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ 

Λνηπέο εζξνέο ( εθξνέο ) πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην θεθάιαην θίλεζεο

Σόθνη εηζπξαρζέληεο

Δπηρνξεγήζεηο πάγησλ επελδύζεσλ

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα

Πιένλ: Πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο 

Μείσζε / (αύμεζε)  απνζεκάησλ 

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεσο

Έμνδα απμήζεσο θεθαιαίνπ

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) ρξεκαηννηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  

ηεο πεξηόδνπ  (α) + (β) +(γ)

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεσο

Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα 

Μείσζε /(αύμεζε) ππνρξεώζεσλ (πιελ Σξαπεδώλ) 

Μείνλ: 

Κέξδε πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο)

Πιένλ: Πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο

Λεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο πξηλ από ηηο κεηαβνιέο θεθαιαίνπ θίλεζεο 

Πξνβιέςεηο & αλαζηξνθέο πξνβιέςεσλ

(Κέξδε) / Εεκίεο από πώιεζε παγίσλ ζηνηρείσλ

Μείσζε / (αύμεζε)  απαηηήζεσλ
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6. Βάζε ζύληαμεο ησλ ελδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Οη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 

(«ΓΛΠ») 34 «Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά» θαη πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο 

δεκνζηεπκέλεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010 πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο www.akritas.gr  

 

Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Μαξηίνπ 2011 έρνπλ 

ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνύ θόζηνπο (historical cost convention) όπσο απηή ηξνπνπνηείηαη 

κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ ζε ηξέρνπζεο αμίεο θαη ηελ 

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

ηεξήζεθαλ ζε ζρέζε κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ζύληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ ηνπ 2010. Ζ ζύληαμε ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηε ρξήζε νξηζκέλσλ ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε 

θξίζεο από ηε Γηνίθεζε ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ. Δπίζεο απαηηείηαη ε ρξήζε 

ππνινγηζκώλ θαη ππνζέζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα αλαθεξζέληα πνζά ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη 

ππνρξεώζεσλ, ηε γλσζηνπνίεζε ελδερόκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ηα αλαθεξζέληα πνζά εηζνδεκάησλ θαη εμόδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 

ππό αλαθνξά. Παξά ην γεγνλόο όηη απηνί νη ππνινγηζκνί βαζίδνληαη ζηελ θαιύηεξε δπλαηή γλώζε ηεο 

Γηνίθεζεο ζε ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί ηειηθά λα 

δηαθέξνπλ από απηνύο ηνπο ππνινγηζκνύο. 

 

 

 

7. Νέα ινγηζηηθά πξόηππα θαη εξκελείεο ηεο ΓΔΔΥΠ 

 

Πξόηππα θαη δηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα ηε ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε: 

- Γηεξκελεία 19 Γηαθαλνληζκόο Τπνρξεώζεσλ κε ηνηρεία ηεο Καζαξήο Θέζεο 

- Σξνπνπνίεζε ζηε Γηεξκελεία 14 Πεξηπηώζεηο Πξνπιεξσκώλ όηαλ ππάξρνπλ Τπνρξεώζεηο 

Διάρηζησλ Δηζθνξώλ 

- Σξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 32 Σαμηλόκεζε ησλ Δθδόζεσλ Γηθαησκάησλ 

- Αλαζεώξεζε ηνπ ΓΛΠ 24 Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ Μεξώλ 

 

Σν Μάην 2010 ην EΛΠ εμέδσζε ηελ ηξίηε ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ ησλ EΠΥΑ κε ζθνπό ηελ 

εμάιεηςε αζπλεπεηώλ θαη ηελ παξνρή δηεπθξηλήζεσλ : 

- ΓΠXΑ 3 πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ 

- ΓΠXΑ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο 

- ΓΛΠ 1 Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

- ΓΛΠ 27 Δλνπνηεκέλεο θαη Δηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

- ΓΛΠ 34 Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

- Γηεξκελεία 13 Πξνγξάκκαηα Δπηβξάβεπζεο Πειαηώλ 

http://www.akritas.gr/
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Ζ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ θαηλνύξγησλ θαη ηξνπνπνηεκέλσλ ΓΠXΑ θαη δηεξκελεηώλ δελ έρνπλ 

επίδξαζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή ηελ απόδνζε ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο. 

 

Σα παξαθάησ λέα θαη ηξνπνπνηεκέλα πξόηππα θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ έρνπλ 

ηζρύ γηα ηελ εηήζηα ινγηζηηθή πεξίνδν από 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί 

λσξίηεξα από ηνλ Όκηιν.  

- ΓΠΥΑ 9 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα - Φάζε 1, ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο, ηαμηλόκεζε θαη επηκέηξεζε , εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ Φάζε 1 ηνπ λένπ απηνύ πξνηύπνπ 

εηζάγεη λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ ηαμηλόκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ. Δπηηξέπεηαη ε λσξίηεξε εθαξκνγή ηνπ πξνηύπνπ. 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθόκε πηνζεηήζεη ην πξόηππν απηό. 

- ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φόξνη εηζνδήκαηνο»: Σν λέν πξόηππν εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ12 παξέρεη κηα 

πξαθηηθή κέζνδν γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ θαη 

αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ όηαλ επελδπηηθά αθίλεηα επηκεηξώληαη κε ηε 

κέζνδν εύινγεο αμίαο ζύκθσλα κε ην ΓΛΠ 40 «Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα». Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ 

έρεη αθόκε πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

- ΓΠΥΑ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ 

ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2011. θνπόο ηεο ηξνπνπνίεζεο απηήο είλαη λα επηηξέςεη ζηνπο ρξήζηεο ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ λα βειηηώζνπλ ηελ θαηαλόεζή ηνπο σο πξνο ηηο ζπλαιιαγέο κεηαθνξάο 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (π.ρ ηηηινπνίεζε) θαζώο θαη ησλ πηζαλώλ επηπηώζεσλ 

ησλ νπνηνλδήπνηε θηλδύλσλ πνπ κπνξεί λα παξακείλνπλ ζηελ νληόηεηα ε νπνία έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη ηε κεηαθνξά ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. Δπίζεο, ε 

ηξνπνπνίεζε απαηηεί πξόζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο ζε πεξίπησζε πνπ έλα δπζαλάινγν πνζό ησλ 

ζπλαιιαγώλ κεηαθνξάο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξνο ην ηέινο ηεο εκεξνκελίαο ηζνινγηζκνύ. Ζ 

ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθόκε πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 

8. Οηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα 

 

ύκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 8 σο ηνκείο κηαο νηθνλνκηθήο νληόηεηαο πξνδηαγξάθνληαη απηνί πνπ εμεηάδνληαη 

εζσηεξηθά από ηελ Γηνίθεζε σο ζεκαληηθνί ζηα πιαίζηα αμηνιόγεζεο ηνκεαθώλ απνδόζεσλ θαη θηλδύλσλ. 

Με ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηα ηεο κνλάδαο ηεο ζπγαηξηθήο AKRITAS Bulgaria EAD ζηo 

Chirpan Βνπιγαξίαο ε δξαζηεξηόηεηα απηή εμεηάδεηαη δηαθεθξηκέλα από ηελ Γηνίθεζε θαη παξνπζηάδεηαη 

επνκέλσο σο ηνκέαο. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΚΡΗΣΑ AKRITAS ΔΝΓΟΣΟΜΔΑΚΔ ΤΝΟΛΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚ.ΘΕΣΗΣ A.E. BULGARIA EAD ΤΝΑΛΛΑΓΔ

Ενζώμαηερ ακινηηοποιήζειρ 65.973.892 5.188.544 - 71.162.436

Λοιπά μη κςκλοθοπούνηα ζηοισεία ενεπγηηικού1.563.186 1.864 (1.335.303) 229.748

Λοιπό ενεπγηηικό 45.313.345 1.690.648 (1.667.957) 45.336.036

Σύνολο ενεπγηηικού 112.850.423 6.881.056 (3.003.260) 116.728.219

Σύνολο ςποσπεώζεων 57.326.155 5.723.421 (1.631.717) 61.417.859

Πποζθήκερ μη κςκλοθ.πεπιοςζιακών ζηοισείων 175.851 55.358 - 231.209

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΚΡΗΣΑ AKRITAS ΔΝΓΟΣΟΜΔΑΚΔ ΤΝΟΛΟ

ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ A.E. BULGARIA EAD ΤΝΑΛΛΑΓΔ

Κύκλορ επγαζιών 8.060.034 1.777.758 (1.747.430) 8.090.362

Μικηό αποηέλεζμα 409.398 70.601 (37.730) 442.269

Χπημαηοοικονομικά έζοδα 2.057 8 - 2.064

Χπημαηοοικονομικά έξοδα (605.671) (65.273) - (670.944)

Καθαπά σπημαηοοικονομικά αποηελέζμαηα (603.615) (65.265) - (668.880)

Κέρδη / (ζημίες) προ θόρων (1.396.432) (158.748) (37.730) (1.592.911)

Φόπορ ειζοδήμαηορ (176.122) - 7.546 (168.576)

Καθαρά κέρδη (1.572.554) (158.748) (30.184) (1.761.486)

Αποζβέζειρ (654.588) (82.280) - (736.868)

 

 

Οη πσιήζεηο ηνπ Οκίινπ θαηά θαηεγνξία απνζεκάησλ έρνπλ σο εμήο:  

 

1/1-31/03/2011 1/1-31/03/2010

Μνξηνζαλίδα - Μειακίλε 7.005.200 8.363.484

Polytheta / Postforming 1.050.728 1.383.932

Δκπνξεύκαηα / Ά ύιεο / Λνηπά 34.434 74.276

 8.090.362 9.821.692

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

 

 

Ζ θύξηα ρώξα δξαζηεξηόηεηαο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε Διιάδα. Οη πσιήζεηο αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή έρνπλ σο 

εμήο : 

1/1-31/03/2011 1/1-31/03/2010

Δζσηεξηθνύ 7.511.051 9.473.856

Δμσηεξηθνύ / Σξίησλ Υσξώλ 579.312 347.836

8.090.362 9.821.692

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

 

 

 

9. Γνκή ηνπ Οκίινπ θαη κέζνδνο ελνπνίεζεο εηαηξεηώλ 

 

Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηεινύληαη από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Μεηξηθήο θαη 

ηεο ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξίαο, AKRITAS Bulgaria EAD Βνπιγαξηθήο Δζληθόηεηαο. Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία έρεη 

έδξα ηε όθηα θαη ε δξαζηεξηόηεηα ηεο αθνξά ηε ζπιινγή θαη πώιεζε αθαηέξγαζηεο μπιείαο θαζώο θαη ηελ 
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βηνκεραλνπνίεζε (επέλδπζε) γπκλήο κνξηνζαλίδαο. Σν πνζνζηό άκεζεο ζπκκεηνρήο ηεο κεηξηθήο αλέξρεηαη 

ζε 100%. Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία ελνπνηείηαη κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. 

 

 

10.  Δκπξάγκαηα Βάξε 

 

Δπί ησλ αθηλήησλ ηνπ Οκίινπ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε πνζνύ 37,8 εθαηνκκπξίσλ επξώ (2010: 37,8 

εθαη.€) πξνο αζθάιεηα θνηλώλ νκνινγηαθώλ δαλείσλ.  

 

11. Δπίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο 

 

Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο ή απνθάζεηο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ πνπ έρνπλ 

ή ελδέρεηαη λα έρνπλ νπζηώδε επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ. 

 

 

12. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

 

ύκθσλα κε ηελ εθηίκεζε ηεο δηνίθεζεο νη ελδερόκελεο θνξνινγηθέο επηβαξύλζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ 

ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή δνκή θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ. Οη εηαηξηθέο ρξήζεηο 

ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο έρνπλ πεξαησζεί θνξνινγηθά έσο θαη ηελ ρξήζε 2004 ελώ γηα ηηο εηαηξηθέο ρξήζεηο 

2005 έσο 2010 έρνπλ ζρεκαηηζηεί πξνβιέςεηο γηα θνξνινγηθέο δηαθνξέο ζπλνιηθά 175.000 επξώ (2010 : 

175.000 επξώ).  

Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία AKRITAS Bulgaria EAD έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά έσο θαη ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2005.  

 

 

13. Μεηαβνιή ζε ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο 

 

Γελ ζεκεηώζεθε θακία κεηαβνιή ζηηο ινγηζηηθέο κεζόδνπο ή ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο.  

 

 

14. Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ 

 

Αξηζκόο εξγαδνκέλσλ θαη θόζηνο κηζζνδνζίαο 

 

1.1-31.3.2011 1.1-31.3.2010 1.1-31.3.2011 1.1-31.3.2010

Αξηζκόο Μηζζσηώλ 300 312 280 292

Κόζηνο Πξνζσπηθνύ 2.378.326 2.407.447 2.341.871 2.390.658

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
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15. Κεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο  

 

1.1-31.3.2011 1.1-31.3.2010 1.1-31.3.2011 1.1-31.3.2010

Δπελδύζεηο ζε ελζώκαηα πάγηα 230.209 497.697 174.851 110.632

Δπελδύζεηο ζε άπια πάγηα 1.000 2.367 1.000 240

ύλνιν 231.209 500.064 175.851 110.872

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 

 

 

16. Δπνρηθόηεηα πσιήζεσλ 

 

Οη πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο δελ ππόθεηληαη ζε έληνλεο επνρηθέο δηαθπκάλζεηο. Ωζηόζν ζε γεληθέο γξακκέο νη 

πσιήζεηο ηνπ β΄ θαη γ΄ ηξηκήλνπ είλαη κεγαιύηεξεο από απηέο ησλ άιισλ ηξηκήλσλ. εκαληηθή είλαη ε 

επίδξαζε ησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ ζηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο παξαγσγήο ηεο κεηξηθήο αιιά 

θαη ζηε δηαλνκή ησλ πσιεζέλησλ εηδώλ.  

 

 

17. Φόξνη εηζνδήκαηνο 

Σα πνζά ησλ θόξσλ εηζνδήκαηνο πνπ βαξύλνπλ ηελ πεξίνδν αλαιύνληαη σο εμήο: 

 

1/1-31/03/2011 1/1-31/03/2010 1/1-31/03/2011 1/1-31/03/2010

Φόξνο εηζνδήκαηνο έμνδν / (έζνδν)  -  -  -  - 

Αλαβαιιόκελνο θόξνο έμνδν / (έζνδν) 168.576 111.156 176.122 118.333

ύλνιν θόξσλ ζηε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ 168.576 111.156 176.122 118.333

Μεηαβνιή Αλαβαιιόκελσλ Φνξνινγηθώλ 

Τπνρξεώζεσλ 168.576 111.156 176.122 118.333

ΔΣΑΗΡΔΗΑΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

 

 

18. Κέξδε αλά κεηνρή 

Κέξδε αλά κεηνρή

1/1-31/03/2011 1/1-31/03/2010 1/1-31/03/2011 1/1-31/03/2010

Κέξδε /(δεκίεο) πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο 

κεηξηθήο
(1.761.486) (951.175) (1.572.554) (963.056)

ηαζκηζκέλνο κέζνο όξνο ηνπ αξηζκνύ κεηνρώλ 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000

Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή (0,1355) (0,0732) (0,1210) (0,0741)

ΔΣΑΗΡΔΗΑΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
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19. Γαλεηζκόο  

31/3/2011 31/12/2010 31/3/2011 31/12/2010

Μαθξνπξόζεζκα δάλεηα

Οκνινγηαθά δάλεηα 26.539.861 27.188.500 24.875.861 25.448.500

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα

Σξαπεδηθά δάλεηα 16.784.350 15.703.471 15.316.456 14.887.986

Υξενιύζηα Μαθξνρξνλίσλ δαλείσλ πιεξσηέα 

ζηνπο επόκελνπο 12 κήλεο 3.033.771 3.033.771 2.728.000 2.728.000

19.818.122 18.737.243 18.044.456 17.615.986

ύλνιν δαλείσλ 46.357.983 45.925.743 42.920.317 43.064.486

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

 

 

α) Γαλεηζκόο Μεηξηθήο Δηαηξείαο 

Οκνινγηαθά δάλεηα: 

Οη όξνη ησλ εθδνζέλησλ νκνινγηαθώλ δαλείσλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο έρνπλ σο εμήο:  

α) ύκβαζε ηεο 30εο Γεθεκβξίνπ 2010 κεηαμύ ηεο Αθξίηαο Α.Δ. θαη ησλ ηξαπεδώλ Alpha Σξάπεδα 

Αλώλπκνο Δηαηξεία, Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ. θαη Δκπνξηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ.: Πξόθεηηαη 

γηα θνηλό Οκνινγηαθό Γάλεην κε εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο νλνκαζηηθήο αμίαο 25.000.000.00 επξώ 

πιεξσηέν ζε 12 εμακεληαίεο δόζεηο. Σν επηηόθην ηνπ Γαλείνπ νξίδεηαη θπκαηλόκελν ζηε βάζε ηνπ Euribor 

πιένλ πεξηζσξίνπ (spread) 4,50%. 

β) ύκβαζε ηεο 18εο Απξηιίνπ 2007 κεηαμύ ηεο Αθξίηαο Α.Δ. θαη ηεο HSBC Bank plc:Πξόθεηηαη γηα θνηλό 

Οκνινγηαθό Γάλεην νλνκαζηηθήο αμίαο 3.000.000,00 επξώ πιεξσηέν ζε 10 εμακεληαίεο δόζεηο. Σν επηηόθην 

ηνπ Γαλείνπ νξίδεηαη θπκαηλόκελν ζηε βάζε ηνπ Euribor πιένλ πεξηζσξίνπ (spread) 1,80%. 

γ) ύκβαζε ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2007 κεηαμύ ηεο Αθξίηαο Α.Δ. θαη ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ: Πξόθεηηαη γηα 

10εηέο θνηλό Οκνινγηαθό Γάλεην κε εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο νλνκαζηηθήο αμίαο 2.502.000,00 επξώ. Σν 

επηηόθην ηνπ Γαλείνπ νξίδεηαη θπκαηλόκελν ζηε βάζε ηνπ Euribor πιένλ δηαπξαγκαηεπόκελνπ πεξηζσξίνπ 

(spread). 

δ) Πξόγξακκα απνπιεξσκήο : Σν ζπκβαηηθό πξόγξακκα απνπιεξσκήο ησλ νκνινγηαθώλ δαλείσλ έρεη σο 

εμήο: 

Έηνο Κνηλνπξαθηηθό Γηκεξέο Α΄ Γηκεξέο Β' ύλνιν

2011 1.750.000,00 700.000,00 278.000,00 2.728.000,00

2012 3.750.000,00 600.000,00 278.000,00 4.628.000,00

2013 4.250.000,00 0,00 278.000,00 4.528.000,00

2014 4.750.000,00 278.000,00 5.028.000,00

2015 6.500.000,00 278.000,00 6.778.000,00

2016 4.000.000,00 278.000,00 4.278.000,00

2017 208.500,00 208.500,00

ύλνια 25.000.000,00 1.300.000,00 1.876.500,00 28.176.500,00  

ε) Δμαζθαιίζεηο : Οη απαηηήζεηο ησλ νκνινγηνύρσλ πνπ απνξξένπλ από ηε ύκβαζε ηεο 30εο Γεθεκβξίνπ 

2010 κεηαμύ ηεο Αθξίηαο Α.Δ. θαη ησλ ηξαπεδώλ Alpha Σξάπεδα Αλώλπκνο Δηαηξεία, Δζληθή Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο Α.Δ. θαη Δκπνξηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ. εμαζθαιίδνληαη: α) από ππνζήθε πνζνύ 

30.000.000,00 επξώ επί ηνπ βηνκεραλνζηαζίνπ ηεο εηαηξείαο ζηε ζέζε Πξνβαηώλαο Έβξνπ θαη β) από ηελ 

εθρώξεζε – ελερπξίαζε ελδερόκελσλ κειινληηθώλ αζθαιηζηηθώλ απαηηήζεσλ εθ ηνπ σο άλσ 

ππνζεθεπκέλνπ αθηλήηνπ.  
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Οη απαηηήζεηο ησλ νκνινγηνύρσλ πνπ απνξξένπλ από ηε ύκβαζε ηεο 18εο Απξηιίνπ 2007 κεηαμύ ηεο 

Αθξίηαο Α.Δ. θαη ηεο HSBC Bank plc εμαζθαιίδνληαη: α) από πξνζεκείσζε πνζνύ 2.300.000,00 επξώ επί 

αθηλήηνπ επξηζθνκέλνπ ζην Γήκν Αιεμαλδξνύπνιεο Ννκνύ Έβξνπ ζηελ νδό σθξάηε Οηθνλόκνπ 3, β) ηελ 

εθρώξεζε – ελερπξίαζε ελδερόκελσλ κειινληηθώλ αζθαιηζηηθώλ απαηηήζεσλ εθ ηνπ σο άλσ 

ππνζεθεπκέλνπ αθηλήηνπ. 

Οη απαηηήζεηο ησλ νκνινγηνύρσλ πνπ απνξξένπλ από ηε ύκβαζε ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2007 κεηαμύ ηεο 

Αθξίηαο θαη ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ εμαζθαιίδνληαη: α) από πξνζεκείσζε πνζνύ 3.000.000,00 επξώ επί  

αθηλήηνπ επξηζθνκέλνπ ζην Γήκν Αιεμαλδξνύπνιεο Ννκνύ Έβξνπ ζηελ νδό σθξάηε Οηθνλόκνπ 3 θαη β) 

ηελ εθρώξεζε – ελερπξίαζε ελδερόκελσλ κειινληηθώλ αζθαιηζηηθώλ απαηηήζεσλ εθ ηνπ σο άλσ 

ππνζεθεπκέλνπ αθηλήηνπ. 

ζη) Γεζκεύζεηο : ηηο ζπκβάζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζε ησλ παξαπάλσ Οκνινγηαθώλ Γαλείσλ 

πξνβιέπνληαη πεξηπηώζεηο θαηαγγειίαο νη νπνίεο κεηαμύ άιισλ πεξηιακβάλνπλ κε εκπξόζεζκε θαηαβνιή 

πιεξσκώλ, κε ζπκκόξθσζε κε ηηο γεληθέο θαη νηθνλνκηθέο δηαζθαιίζεηο πνπ έρνπλ παξαζρεζεί, παξνρή 

πιεξνθνξηώλ, γεγνλόηα αθεξεγγπόηεηαο θαζώο θαη άιια γεγνλόηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα, ην ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο. Δπίζεο, νη αλσηέξσ 

ζπκβάζεηο πεξηέρνπλ νηθνλνκηθέο ξήηξεο γηα ηελ δηαηήξεζε ηθαλνπνηεηηθήο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη 

ξεπζηόηεηαο. Δπηπιένλ, ε Δηαηξεία έρεη παξάζρεη ζπγθεθξηκέλεο εμαζθαιίζεηο αλαθνξηθά κε ηελ 

ζπκκόξθσζε ηεο κε λόκνπο θαη θαλνληζκνύο, ηε δηαηήξεζε ηεο θύζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, 

κε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη κε ην θαζεζηώο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο θαη γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε 

ηε δηάζεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, κε ζπγρσλεύζεηο θαη κε επελδύζεηο. 

δ) Απνηίκεζε : Σν ππόινηπν ησλ αλσηέξσ νκνινγηαθώλ δαλείσλ απνηηκάηαη ζην αλαπόζβεζην θόζηνο κε ηε 

κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνύ επηηνθίνπ. 

 

Βξαρππξόζεζκα  δάλεηα: 

Σα βξαρππξόζεζκα δάλεηα ηεο εηαηξείαο αθνξνύλ είηε ινγαξηαζκνύο θεθαιαίσλ θίλεζεο θπκαηλόκελνπ 

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

ρνξεγεζεί εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο. Σα εγθεθξηκέλα πηζησηηθά όξηα αλέξρνληαη ζε 24.250.000 επξώ. 

 

β) Γαλεηζκόο Θπγαηξηθήο εηαηξείαο AKRITAS BULGARIA EAD 

Μαθξνπξόζεζκα δάλεηα: Δγθεθξηκέλν πνζό 2.500.000 επξώ, Λήμε 27.09.2017, Δπηηόθην:Euribor + 2,25% 

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα: Δγθεθξηκέλν όξην 1.500.000 επξώ. 

Δμαζθαιίζεηο: Οη απαηηήζεηο ηνπ δαλεηζηή πνπ απνξξένπλ από ηε ύκβαζε καθξνπξόζεζκνπ δαλείνπ 

κεηαμύ ηεο United Bulgarian Bank θαη ηεο AKRITAS Bulgaria EAD εμαζθαιίδνληαη από πξνζεκείσζε 

πνζνύ 2.500.000,00 επξώ επί ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ζην Chirpan ηεο Βνπιγαξίαο. 

 

 

20.  Γεζκεύζεηο / Δλδερόκελα 

 

Οη δεζκεύζεηο ηνπ Οκίινπ αθνξνύλ θπξίσο :  
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 Λεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο κεηαθνξηθώλ κέζσλ & αθηλήησλ. Σα ειάρηζηα κειινληηθά πιεξσηέα 

κηζζώκαηα ελνηθίαζεο θηηξίσλ θαη κεηαθνξηθώλ κέζσλ βάζεη κε αθπξώζηκσλ ζπκβνιαίσλ 

ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο ηελ 31ε Μαξηίνπ 2011 έρνπλ σο εμήο: 

- Δληόο ηνπ επόκελνπ έηνπο 200 ρηι. επξώ 

- Από ην 2ν έσο θαη ην 5ν έηνο  795 ρηι. επξώ 

 Δγγπεηηθέο επηζηνιέο πνζνύ 30 ρηι. επξώ ζηα πιαίζηα ζπκβάζεσλ κε ην Διιεληθό Γεκόζην. 

 Δγγπεηηθέο επηζηνιέο πνζνύ 1.050 ρηι. σο εηαηξηθή εγγύεζε ηεο κεηξηθήο ζηε ζπγαηξηθή Akritas 

Bulgaria EAD. 

 Ο Όκηινο έρεη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο ζε ζρέζε κε ηξάπεδεο, ινηπέο εγγπήζεηο θαη άιια ζέκαηα 

πνπ πξνθύπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηόηεηαο. 

 

 

21. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε  

 

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

Δηαηξείαο

Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο θαη ππόινηπα Θπγαηξηθέο ύλνιν

Akritas 

Bulgaria EAD

ATE - OΓΓΔ Λνηπά 

α) Γηεηαηξηθέο πσιήζεηο  αγαζώλ & ππεξεζηώλ 147.143 1.055 148.198

β) Γηεηαηξηθέο αγνξέο αγαζώλ & ππεξεζηώλ 1.600.287  - 1.600.287

γ) Απαηηήζεηο 1.300.482 1.695 1.302.177

δ) Τπνρξεώζεηο 111.945 119.362 231.307

 

Ακνηβέο & έμνδα δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ & κειώλ Γ..

ε) Ακνηβέο & έμνδα δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ & κειώλ Γ.. 34.040 34.040

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

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

Λνηπά πλδεκέλα κέξε

 

Οκίινπ

Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο θαη ππόινηπα Θπγαηξηθέο ύλνιν

Akritas 

Bulgaria EAD

ATE - OΓΓΔ Λνηπά 

α) Γηεηαηξηθέο πσιήζεηο  αγαζώλ & ππεξεζηώλ  - 1.055 1.055

β) Γηεηαηξηθέο αγνξέο αγαζώλ & ππεξεζηώλ  -  -  - 

γ) Απαηηήζεηο  - 1.695 1.695

δ) Τπνρξεώζεηο  - 119.362 119.362

πλαιιαγέο θαη ππόινηπα κε κέιε Γ.. θαη Γηεπζπληέο  

ε) Ακνηβέο & έμνδα δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ & κειώλ Γ.. 34.040 34.040

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

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

Λνηπά πλδεκέλα κέξε

 

 

 

22. Μεηαγελέζηεξα γεγνλόηα  

Γελ ππάξρνπλ άιια κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ γεγνλόηα, ηα νπνία λα αθνξνύλ είηε ηνλ 

Όκηιν είηε ηελ Δηαηξεία, ζηα νπνία επηβάιιεηαη αλαθνξά από ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα.  
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Αιεμαλδξνύπνιε,  28 Μαΐνπ 2011 

 

 

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΟΤ Γ.. Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ  

ΤΜΒΟΤΛΟ 

Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ  

ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ 

ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

 

 

ΛΟΤΚΗΑ Α.  ΑΡΑΝΣΖ 

 

Α.Γ.Σ.  Ξ 762312 

 

ΓΔΩΡΓΗΟ  Α.  ΑΡΑΝΣΖ  

 

Α.Γ.Σ.  Κ  254129 

 

ΗΩΑΝΝΖ  Υ.  ΣΕΗΣΕΗΚΑ  

 

Α.Γ.Σ.  Ξ. 767833 

 

ΔΤΑΓΓΔΛΟ  ΓΡΟΟΓΛΟΤ 

 

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

 

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

31/03/2011 31/12/2010 31/03/2011 31/12/2010 01/01- 31/03/11 01/01- 31/03/10 01/01- 31/03/11 01/01- 31/03/10

Κύθινο εξγαζηώλ 8.090.362 9.821.692 8.060.034 9.980.694

68.523.911 69.025.470 63.335.367 63.810.642 Μηθηά θέξδε / (δεκίεο) 442.269 1.266.855 409.398 1.148.129

2.638.525 2.638.525 2.638.525 2.638.525 Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη 

100.898 104.845 99.034 102.495 επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ (924.031) (338.975) (792.818) (359.375)

128.849 129.059 1.464.152 1.464.362 Κέξδε / (δεκίεο ) πξν θόξσλ  (1.592.911) (840.019) (1.396.432) (844.723)

16.131.309 14.434.656 16.518.836 15.484.849 Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο   (Α) (1.761.486) (951.175) (1.572.554) (963.056)

24.086.601 25.328.664 23.994.930 25.230.213 Καηαλέκνληαη  ζε :

3.202.564 2.764.247 2.933.931 2.634.650 Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (1.761.486) (951.175) (1.572.554) (963.056)

1.571.303 2.087.232 1.521.389 2.078.444 Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο  -   -  

116.383.960 116.512.699 112.506.164 113.444.182

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

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο  (Α)  +  (Β) (1.761.486) (951.175) (1.572.554) (963.056)

13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 Καηαλέκνληαη  ζε :

42.310.360 44.071.846 42.524.268 44.096.822 Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (1.761.486) (951.175) (1.572.554) (963.056)

55.310.360 57.071.846 55.524.268 57.096.822 Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο  -  - 

 -  -  -  - 

55.310.360 57.071.846 55.524.268 57.096.822 Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή  βαζηθά (ζε επξώ ) (0,135) (0,073) (0,121) (0,074)

3.938.590 3.770.014 3.927.269 3.751.147 Κέξδε / (δεκίεο ) πξν θόξσλ , ρξεκαηνδνηηθώλ  

2.323.752 2.355.057 2.323.752 2.355.057 επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ (212.087) 302.616 (163.154) 270.998

26.584.138 27.238.152 24.875.861 25.448.500

1.501.167 1.447.485 1.482.406 1.447.485 ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

19.840.378 18.759.616 18.044.456 17.615.986 Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

6.885.576 5.870.528 6.328.152 5.729.185

61.073.600  59.440.852  56.981.896  56.347.360 Έμμεζη μέθοδορ

116.383.960 116.512.699 112.506.164 113.444.182

Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Κέξδε (δεκίεο) πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) (1.592.911) (840.019) (1.396.432) (844.723)

Πιένλ : Πξνζαξκνγέο γηα:

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Απνζβέζεηο 736.868 666.516 654.588 655.297

31/03/2011 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2010 (Κέξδε)/ Εεκίεο από πώιεζε παγίσλ ζηνηρείσλ (1.494)  - (1.494)

Πξνβιέςεηο 65.926 398.115 65.926 398.115

57.071.846 62.524.298 57.096.822 62.284.297 Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 668.880 501.043 603.615 485.348

Άιια κε ηακεηαθά έμνδα (έζνδα) (15.410) (6.301) (15.410) (6.301)

(1.761.486) (951.175) (1.572.554) (963.056) Πιένλ (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο 

55.310.360 61.573.123 55.524.268 61.321.241 ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο 

Μείσζε / (αύμεζε)  απνζεκάησλ (1.696.652) (79.615) (1.033.988) (49.855)

Μείσζε / (αύμεζε)  απαηηήζεσλ 1.240.218 739.427 889.103 587.134

Μείσζε /(αύμεζε ) ππνρξεώζεσλ ( πιελ δαλεηαθώλ ) 486.886 733.354 538.712 500.499

(106.195) 2.111.026 306.115 1.724.020

Μείνλ :  

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα 594.043 575.975 528.778 560.279

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη 16.639 (14.765) 16.639 (6.719)

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ)  από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) (716.877) 1.549.817 (239.302) 1.170.460

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ (231.209) (500.064) (175.851) (110.872)

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζσκάησλ θαη άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ  - 2.920  - 2.920

Δηαηξείαο Οκίινπ Σόθνη εηζπξαρζέληεο 2.057 3.338 2.057 3.338

1.000.390 1.000.390 Λνηπέο εηζξνέο (εθξνέο) πνπ δελ πεξηιακβ.ζην θεθάιαην θίλεζεο 210  - 210  - 

175.000 175.000 ύλνιν εηζξνώλ (εθξνώλ) επελδπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (β) (228.943) (493.805) (173.585) (104.614)

780.000 780.000 Υξεκαηνδνηηθέο  δξαζηεξηόηεηεο 

Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ επελδύζεσλ 129.560  - 129.560

Δηαηξείαο Οκίινπ Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 436.590 (2.211.290) (144.169) (2.252.818)

148.198 1.055 Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (6.700) (6.144)  -  - 

1.600.287 - Μεξίζκαηα πιεξσζέληα (86.028)  - (86.028)

1.302.177 1.695 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) 429.891 (2.173.903) (144.169) (2.209.286)

231.307 119.362 Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδύλακα  34.040 34.040 ηεο πεξηόδνπ (α) + (β) +(γ) (515.929) (1.117.891) (557.055) (1.143.440)

- - Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 2.087.232 4.471.495 2.078.444 4.443.899

- - Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 1.571.303 3.353.604 1.521.389 3.300.459

Αιεμαλδξνύπνιε  28 Μαΐνπ  2011

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ  ΤΜΒΟΤΛΟ Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ  Γ/ΝΣΖ

ΓΔΩΡΓΗΟ  Α.  ΑΡΑΝΣΖ ΗΩΑΝΝΖ  Υ.  ΣΕΗΣΕΗΚΑ 

Α.Γ.Σ.  Κ  254129 Α.Γ.Σ.  Ξ. 767833

01/01- 31/03/11 01/01- 31/03/10 01/01- 31/03/11 01/01- 31/03/10

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

(01/01/2011 & 01/01/2010 ανηίζηοισα)

(ζςνεσιζόμενερ δπαζηηπιόηηηερ)

5.Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο ή απνθάζεηο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ πνπ έρνπλ ή ελδέρεηαη λα έρνπλ νπζηώδε

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

Σύνολο καθαπήρ θέζηρ έναπξηρ πεπιόδος 

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

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

2. Γελ ππήξμε κεηαβνιή ζηε δνκή ηνπ νκίινπ ή ζηηο κεζόδνπο ελνπνίεζεο ησλ εηαηξεηώλ ηνπ νκίινπ.

Σύπνο έθζεζεο επηζθόπεζεο :

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) 

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

α) Έζνδα

 επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ.

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ     (γ) + (δ)

ύλνιν ππνρξεώζεσλ                  (δ)

Μεηνρηθό Κεθάιαην 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Λνηπέο πξνβιέςεηο

 ΑΚΡΗΣΑ Α.Δ  ( ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΞΤΛΟΤ )

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 

από 01 Ιανοςαπίος 2011 έωρ 31 Μαπηίος 2011 (ζύμθωνα με ηην απόθαζη 4/507/28.04.2009 ηος Γ.. ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ)

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ   (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ  : www.akritas.gr

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΑΚΡΗΣΑ Α.Δ. θαη ηνπ ΟΜΗΛΟΤ. πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο 

επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ Δηαηξία ή ηνλ Όκηιν λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηνπ εθδόηε, όπνπ αλαξηώληαη νη ελνπνηεκέλεο θαη νη εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή, όπνπ απηή απαηηείηαη. 

Γελ απαηηείηαη

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

Ζκεξνκελία έγθξηζεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ε) Ακνηβέο & έμνδα δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ & κειώλ Γ..

δ) Τπνρξεώζεηο ζε ζπλδεδεκέλα κέξε

γ) Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε

β) Έμνδα

6. Σν απαζρνινύκελν ζηε κεηξηθή εηαηξεία πξνζσπηθό θαηά ηελ θαηά ηελ 31.03.2011 θαη θαηά ηελ 31.03.2010 αλέξρεηαη ζε 280 

7. Σα πνζά ησλ ζρεκαηηζκέλσλ πξνβιέςεσλ ηελ 31.03.2011  αλαιύνληαη σο εμήο (πνζά ζε €) : 

     θαη 292 άηνκα θαη ζηνλ Όκηιν 300 θαη 312 άηνκα αληίζηνηρα. 

Πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

Πξνβιέςεηο γηα επηδηθίεο 

8. Οη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππόινηπα κε ηα  ζπλδεδεκέλα κέξε (Γ.Λ.Π.24) γηα ηελ πεξίνδν 01/01 έσο 31/03/2011 έρνπλ σο εμήο (πνζά ζε €): 

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο   (α)

Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο             (β)

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

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Μαθξνπξόζεζκεο αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο

Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Σύνολο καθαπήρ θέζηρ λήξηρ πεπιόδος (31/03/2011 & 31/03/2010 ανηίζηοισα)

Σςγκενηπωηικά ζςνολικά έζοδα μεηά από θόποςρ 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) 

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

28-Ματ-11

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

Απαηηήζεηο από πειάηεο

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ

Γηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδύλακα

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Απνζέκαηα

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά  ζηειέρε  & κέιε  Γ..

ΔΤΑΓΓΔΛΟ  ΓΡΟΟΓΛΟΤ

Α.Γ.Σ.  Ξ 762312 Α.Μ.Ο.Δ.Δ. 0011208/ Α΄ 

ΛΟΤΚΗΑ Α. ΑΡΑΝΣΖ

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΟΤ Γ.. 

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

δ ) Τπνρξεώζεηο ζε δηεπζπληηθά  ζηειέρε  & κέιε  Γ..



 

Ενδιάμεζερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ για ηην ηπιμηνιαία  πεπίοδο  

από 1
η
 Ιανοςαπίος έωρ 31 Μαπηίος 2011 

Ποζά εκθπαζμένα ζε Εςπώ 
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