
 

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

30/09/2010 31/12/2009 30/09/2010 31/12/2009 01/01- 30/09/10 01/01- 30/09/09 01/07- 30/09/10 01/07- 30/09/09

Κύθινο εξγαζηώλ 28,814,497 34,904,493 8,337,566 11,816,904

69,795,741 70,998,337 64,350,736 66,072,477 Μηθηά θέξδε / (δεκίεο) 3,559,778 5,433,611 811,014 2,175,047

2,761,424 2,385,424 2,761,424 2,385,424 Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη 

109,467 112,709 106,999 111,813 επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ (646,927) 2,109,725 (409,543) 1,411,380

129,325 129,325 1,614,362 1,614,362 Κέξδε / (δεκίεο ) πξν θόξσλ  (2,167,737) 343,430 (951,243) 839,900

15,451,064 14,316,852 16,246,208 14,939,245 Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο   (Α) (2,489,266) (154,723) (1,075,038) 678,752

26,604,373 28,855,818 26,481,403 28,917,450 Καηαλέκνληαη  ζε :

3,507,143 3,005,100 3,380,087 2,545,588 Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (2,489,266) (154,723) (1,075,038) 678,752

2,239,645 4,471,495 2,231,559 4,443,899 Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο  -   -   -  - 

 - 364,525  - 364,525 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο  (Β)  -  -  -  - 

120,598,182 124,639,585 117,172,779 121,394,783 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο  (Α)  +  (Β) (2,489,266) (154,723) (1,075,038) 678,752

Καηαλέκνληαη  ζε :

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (2,489,266) (154,723) (1,075,038) 678,752

13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο  -   -   -  - 

47,035,032 49,524,298 46,820,893 49,284,297 Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή  βαζηθά (ζε επξώ ) (0.1915) (0.0119) (0.0827) 0.0522

60,035,032 62,524,298 59,820,893 62,284,297 Κέξδε / (δεκίεο ) πξν θόξσλ , ρξεκαηνδνηηθώλ  

 -  -  -  - επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 1,383,555 3,956,662 289,157 2,026,624

60,035,032 62,524,298 59,820,893 62,284,297

3,689,261 3,367,731 3,710,383 3,388,988

2,413,683 1,840,295 2,413,683 1,840,295 01/01- 30/09/10 01/01- 30/09/09 01/07- 30/09/10 01/07- 30/09/09

14,421,986 20,185,460 12,550,584 18,079,349 Κύθινο εξγαζηώλ 29,381,080 34,921,774 8,587,048 11,834,185

1,883,037 1,528,097 1,865,502 1,520,168 Μηθηά θέξδε / (δεκίεο) 3,197,841 5,144,008 767,772 2,043,562

32,699,270 29,113,401 31,598,667 28,409,526 Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη 

5,455,914 6,080,302 5,213,069 5,872,159 επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ (757,586) 2,043,482 (382,736) 1,363,433

60,563,150  62,115,287  57,351,887  59,110,485 Κέξδε / (δεκίεο ) πξν θόξσλ  (2,142,010) 290,756 (863,432) 797,095

120,598,182 124,639,585 117,172,779 121,394,783 Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο   (Α) (2,463,405) (204,538) (975,715) 632,823

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

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο  (Α)  +  (Β) (2,463,405) (204,538) (975,715) 632,823

Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή  βαζηθά (ζε επξώ ) (0.1895) (0.0157) (0.0751) 0.0487

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Κέξδε / (δεκίεο ) πξν θόξσλ , ρξεκαηνδνηηθώλ  

30/09/2010 30/09/2009 30/09/2010 30/09/2009 επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 1,116,128 3,864,891 229,156 1,969,907

62,524,298 62,912,423 62,284,297 62,738,522 ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

(2,489,266) (154,723) (2,463,405) (204,538)

60,035,032 62,757,701 59,820,893 62,533,984 Έμμεζη μέθοδορ 01/01- 30/09/10 01/01- 30/09/09 01/01- 30/09/10 01/01- 30/09/09

Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Κέξδε (δεκίεο) πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) (2,167,737) 343,430 (2,142,010) 290,756

Πιένλ : Πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 2,125,045 1,921,710 1,968,277 1,896,181

Πξνβιέςεηο 328,184 (336,230) 328,184 (336,230)

(Κέξδε)/ Εεκίεο από πώιεζε παγίσλ ζηνηρείσλ (6,415) 40,770 (6,415) 40,770

Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 1,520,810 1,766,295 1,384,424 1,752,727

Άιια κε ηακεηαθά έμνδα (έζνδα) (38,544) (21,776) (38,693) (21,776)

Πιένλ (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο 

ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο 

Μείσζε / (αύμεζε)  απνζεκάησλ (1,134,212) 4,349,789 (1,306,964) 4,684,597

Δηαηξείαο Οκίινπ Μείσζε / (αύμεζε)  απαηηήζεσλ 2,489,899 (270,688) 1,562,827 (184,883)

953,490 953,490 Μείσζε /(αύμεζε ) ππνρξεώζεσλ ( πιελ δαλεηαθώλ ) (812,323) 135,312 (203,197) (175,120)

150,000 150,000 2,304,708 7,928,612 1,546,433 7,947,022

500,000 500,000 Μείνλ :    

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα 1,656,286 2,365,443 1,519,889 2,351,874

Δηαηξείαο Οκίινπ Καηαβεβιεκέλνη θόξνη 197,872 (78,718) 198,007 (77,851)

825,775 7,518 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ)  από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 450,550 5,641,888 (171,463) 5,672,999

4,636,032 - Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

250,587 995 Μείσζε / (Αύμεζε) καθξνπξόζεζκσλ απαηηήζεσλ  - (1,186)  - (1,133,933)

1,626,854 70,060 Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ (1,041,598) (3,587,713) (254,702) (1,611,525)

129,554 129,554 Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζσκάησλ θαη άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ 7,920 12,182 7,920 12,182

- - Σόθνη εηζπξαρζέληεο 14,769 25,134 14,759 25,134

- - ύλνιν εηζξνώλ (εθξνώλ) επελδπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (β) (1,018,909) (3,551,583) (232,023) (2,708,142)

Υξεκαηνδνηηθέο  δξαζηεξηόηεηεο 

Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ επελδύζεσλ 666,800  - 666,800  - 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ (2,172,999) 1,816,952 (2,339,625) 959,638

Αιεμαλδξνύπνιε  19 Ννεκβξίνπ 2010 Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (21,264) (24,570)  -  - 

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα (136,028) (50,000) (136,028) (50,000)

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) (1,663,492) 1,742,382 (1,808,853) 909,638

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  

ηεο πεξηόδνπ (α) + (β) +(γ) (2,231,850) 3,832,687 (2,212,339) 3,874,495

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

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 2,239,645 4,982,727 2,231,559 4,933,851

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

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΟΤ Γ.. Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ  ΤΜΒΟΤΛΟ 

Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ  Γ/ΝΣΖ

ΗΩΑΝΝΖ  Υ.  ΣΕΗΣΕΗΚΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ  ΓΡΟΟΓΛΟΤ

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ 

7. Σα πνζά ησλ ζρεκαηηζκέλσλ πξνβιέςεσλ ηελ 30.09.2010  αλαιύνληαη σο εμήο (πνζά ζε €) : 

     θαη 289 άηνκα θαη ζηνλ Όκηιν 308 θαη 306 άηνκα αληίζηνηρα. 

Πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

Προβλέψεις για επιδικίες 

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.

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

19-Nov-10

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα πώιεζε

Μεηνρηθό Κεθάιαην 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

8. Οη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππόινηπα κε ηα  ζπλδεδεκέλα κέξε (Γ.Λ.Π.24) γηα ηελ πεξίνδν 01/01 έσο 30/09/2010 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

ύλνιν ππνρξεώζεσλ                  (δ)

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο

 ΑΚΡΗΣΑ Α.Δ. (ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΞΤΛΟΤ)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 

από 01 Ιανοςαπίος 2010 έωρ 30 επηεμβπίος 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 εμακεληαίσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

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)

Λνηπέο πξνβιέςεηο

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

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο πεξηόδνπ 

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

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο πεξηόδνπ (30/09/2010 & 30/09/2009 αληίζηνηρα)

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία

(01/01/2010 & 01/01/2009 αληίζηνηρα)

(ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο)

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

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

Απαηηήζεηο από πειάηεο

Γηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδύλακα

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Απνζέκαηα

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΠΔΡΗΟΓΟΤ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) 

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ

ΛΟΤΚΗΑ Α. ΑΡΑΝΣΖ

Α.Γ.Σ.  AZ 416192

ΓΔΩΡΓΗΟ  Α.  ΑΡΑΝΣΖ 

Α.Γ.Σ.  ΑΔ  417091

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

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

δ ) Τπνρξεώζεηο ζε δηεπζπληηθά  ζηειέρε  & κέιε  Γ..

ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά  ζηειέρε  & κέιε  Γ..

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 30.09.2010 θαη θαηά ηελ 30.09.2009 αλέξρεηαη ζε 289 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 


