
 

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

31/03/2010 31/12/2009 31/03/2010 31/12/2009 01/01- 31/03/10 01/01- 31/03/09 01/01- 31/03/10 01/01- 31/03/09

Κύθινο εξγαζηώλ 9,821,692 11,369,178 9,980,694 11,369,178

70,833,500 70,998,337 65,530,686 66,072,477 Μηθηά θέξδε / (δεκίεο) 1,266,855 1,441,407 1,148,129 1,369,021

2,385,424 2,385,424 2,385,424 2,385,424 Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη 

110,776 112,709 107,754 111,813 επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ (338,975) 266,338 (359,375) 258,713

129,325 129,325 1,614,362 1,614,362 Κέξδε / (δεκίεο ) πξν θόξσλ  (840,019) (305,024) (844,723) (307,378)

14,237,236 14,316,852 14,989,099 14,939,245 Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο   (Α) (951,175) (490,208) (963,056) (474,465)

27,709,317 28,855,818 27,654,003 28,917,450 Καηαλέκνληαη  ζε :

3,449,979 3,005,100 3,184,096 2,545,588 Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (951,175) (490,208) (963,056) (474,465)

3,353,604 4,471,495 3,300,459 4,443,899 Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο  -   -  

364,525 364,525 364,525 364,525

122,573,686 124,639,585 119,130,408 121,394,783 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο  (Β)  -  -  -  - 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο  (Α)  +  (Β) (951,175) (490,208) (963,056) (474,465)

Καηαλέκνληαη  ζε :

13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (951,175) (490,208) (963,056) (474,465)

48,573,123 49,524,298 48,321,241 49,284,297 Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο  -  - 

61,573,123 62,524,298 61,321,241 62,284,297

 -  -  -  - Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή  βαζηθά (ζε επξώ ) (0.073) (0.038) (0.074) (0.036)

61,573,123 62,524,298 61,321,241 62,284,297 Κέξδε / (δεκίεο ) πξν θόξσλ , ρξεκαηνδνηηθώλ  

3,478,888 3,367,731 3,507,321 3,388,988 επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 302,616 882,399 270,998 866,514

1,946,082 1,840,295 1,946,082 1,840,295

17,477,849 20,123,349 15,509,849 18,079,349 ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

1,966,186 1,590,208 1,899,101 1,520,168 Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

29,527,774 29,093,564 28,726,209 28,409,526

6,603,784 6,100,139 6,220,604 5,872,159 Έμμεζη μέθοδορ 01/01- 31/03/10 01/01- 31/03/09 01/01- 31/03/10 01/01- 31/03/09

61,000,562  62,115,287  57,809,166  59,110,485

122,573,686 124,639,585 119,130,408 121,394,783 Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Κέξδε (δεκίεο) πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) (840,019) (305,024) (844,723) (307,378)

Πιένλ : Πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 666,516 640,986 655,297 632,725

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (Κέξδε)/ Εεκίεο από πώιεζε παγίσλ ζηνηρείσλ (1,494) 20,376 (1,494) 20,376

31/03/2010 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2009 Πξνβιέςεηο 398,115 18,632 398,115 18,632

Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 501,043 571,362 485,348 566,091

62,524,298 62,912,423 62,284,297 62,738,522 Άιια κε ηακεηαθά έμνδα (έζνδα) (6,301) (7,259) (6,301) (7,259)

Πιένλ (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο 

(951,175) (490,208) (963,056) (474,465) ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο 

61,573,123 62,422,215 61,321,241 62,264,057 Μείσζε / (αύμεζε)  απνζεκάησλ (79,615) 3,511,727 (49,855) 3,594,234

Μείσζε / (αύμεζε)  απαηηήζεσλ 739,427 183,696 587,134 (28,667)

Μείσζε /(αύμεζε ) ππνρξεώζεσλ ( πιελ δαλεηαθώλ ) 733,354 (946,692) 500,499 (656,047)

2,111,026 3,687,804 1,724,020 3,832,707

Μείνλ :  

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα 575,975 978,008 560,279 972,736

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη (14,765) (169,842) (6,719) (170,314)

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ)  από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
(α) 1,549,817 2,879,638 1,170,460 3,030,285

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ (500,064) (538,489) (110,872) (366,967)

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζσκάησλ θαη άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ 
2,920 119 2,920 119

Δηαηξείαο Οκίινπ Σόθνη εηζπξαρζέληεο 3,338 6,421 3,338 6,421

953,490 953,490
Λνηπέο εηζξνέο (εθξνέο) πνπ δελ πεξηιακβ.ζην θεθάιαην θίλεζεο

 -  -  - (110,163)

150,000 150,000 ύλνιν εηζξνώλ (εθξνώλ) επελδπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (β) (493,805) (531,948) (104,614) (470,589)

500,000 500,000 Υξεκαηνδνηηθέο  δξαζηεξηόηεηεο 

Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ επελδύζεσλ 129,560  - 129,560  - 

Δηαηξείαο Οκίινπ Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα (2,211,290) 1,825,254 (2,252,818) 1,566,179

299,095 - Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (6,144) (13,624)  -  - 

1,691,741 - Μεξίζκαηα πιεξσζέληα (86,028)  - (86,028)  - 

1,114,455 45
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

(γ) (2,173,903) 1,811,630 (2,209,286) 1,566,179

324,011 324,011 Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδύλακα  

34,040 34,040 ηεο πεξηόδνπ (α) + (β) +(γ) (1,117,891) 4,159,319 (1,143,440) 4,125,874

- - Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 4,471,495 1,150,040 4,443,899 1,059,355

- - Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 3,353,604 5,309,359 3,300,459 5,185,230

Αιεμαλδξνύπνιε  28 Μαΐνπ  2010

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ  ΤΜΒΟΤΛΟ Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ  Γ/ΝΣΖ

ΓΔΩΡΓΗΟ  Α.  ΑΡΑΝΣΖ ΗΩΑΝΝΖ  Υ.  ΣΕΗΣΕΗΚΑ 

Α.Γ.Σ.  Κ  254129 Α.Γ.Σ.  Ξ. 767833Α.Γ.Σ.  Ξ 762312 Α.Μ.Ο.Δ.Δ. 0011208/ Α΄ 

ΛΟΤΚΗΑ Α. ΑΡΑΝΣΖ

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΟΤ Γ.. 

ΔΤΑΓΓΔΛΟ  ΓΡΟΟΓΛΟΤ

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

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

Πξνβιέςεηο γηα επηδηθίεο 

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

ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά  ζηειέρε  & κέιε  Γ..

δ ) Τπνρξεώζεηο ζε δηεπζπληηθά  ζηειέρε  & κέιε  Γ..

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

δ) Τπνρξεώζεηο ζε ζπλδεδεκέλα κέξε

β) Έμνδα

γ) Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα

Μαθξνπξόζεζκεο αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο

Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

Λνηπέο πξνβιέςεηο

α) Έζνδα

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα πώιεζε

Γηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδύλακα

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

6. Σν απαζρνινύκελν ζηε κεηξηθή εηαηξεία πξνζσπηθό θαηά ηελ θαηά ηελ 31.03.2010 θαη θαηά ηελ 31.03.2009 αλέξρεηαη ζε 292 

 ΑΚΡΗΣΑ Α.Δ  ( ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΞΤΛΟΤ )

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 

από 01 Ιανοςαπίος 2010 έωρ 31 Μαπηίος 2010 (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 πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηα 

Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δ.Δ. 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 

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο έλαξμεο πεξηόδνπ 

Μεηνρηθό Κεθάιαην 

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ 

Απαηηήζεηο από πειάηεο

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο

Απνζέκαηα

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

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

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

28 Μαΐνπ 2010

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ

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

ύλνιν ππνρξεώζεσλ                  (δ)

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) 

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο   (α)

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ

Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο             (β)

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

8. Οη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππόινηπα κε ηα  ζπλδεδεκέλα κέξε (Γ.Λ.Π.24) γηα ηελ πεξίνδν 01/01 έσο 31/03/2010 έρνπλ σο εμήο (πνζά ζε €): 

7. Σα πνζά ησλ ζρεκαηηζκέλσλ πξνβιέςεσλ ηελ 31.03.2010  αλαιύνληαη σο εμήο (πνζά ζε €) : 

Σύπνο έθζεζεο επηζθόπεζεο :

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο ιήμεο πεξηόδνπ (31/03/2010 & 31/03/2009 

αληίζηνηρα)

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 

 θαη 295 άηνκα θαη ζηνλ Όκηιν 312 θαη 303 άηνκα αληίζηνηρα. 

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

5. 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. 

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

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

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

(01/01/2010 & 01/01/2009 αληίζηνηρα)

(ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο)


