
 

ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ :   

Δθηειεζηηθά κέιε Με εθηειεζηηθά κέιε

Λνπθία Α. αξάληε  - Πξόεδξνο Γεκήηξηνο Καηξίδεο

Γ.Γ.Δκπνξίνπ - Γηεύζπλζε Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ & Πίζηεσο Γεώξγηνο Α. αξάληεο  - Γηεπζύλσλ ύκβνπινο Αλαζηάζηνο Γ. Υξπζνρντδεο - Αλεμάξηεην κέινο

Ησάλλεο Υ. Σδίηδηθαο  - Αλαπι. Γηεπζύλσλ ύκβνπινο Βαζίιεηνο Α. Παπαδόπνπινο  - Αλεμάξηεην κέινο

Γθάγθαο αξάληεο

Γηεύζπλζε Γηαδηθηύνπ :

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 Κύθινο εξγαζηώλ 39.665.155 40.190.860 39.167.533 40.785.156

Μηθηά θέξδε / (δεκίεο) 1.466.536 4.538.410 1.530.343 4.142.177

66.705.097 69.025.470 61.681.964 63.810.642

2.248.525 2.638.525 2.248.525 2.638.525 & επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ (4.980.510) (2.719.045) (4.375.782) (2.413.064)

88.380 104.845 87.891 102.495 (8.252.515) (4.994.391) (7.605.562) (4.769.804)

120.291 129.059 1.205.594 1.464.362 Μείνλ Φόξνη 716.942 458.060 701.686 417.672

14.297.776 14.434.656 15.465.410 15.484.849 (8.969.457) (5.452.452) (8.307.249) (5.187.476)

19.300.167 25.328.664 18.997.166 25.230.213 Καηαλέκνληαη ζε:

3.643.872 2.764.247 3.515.293 2.634.650 Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (8.969.457) (5.452.452) (8.307.249) (5.187.476)

1.020.226 2.087.232 991.869 2.078.444 Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο  -  -  

107.424.334 116.512.699 104.193.712 113.444.182 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)  -  -  -  - 

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β) (8.969.457) (5.452.452) (8.307.249) (5.187.476)

Καηαλέκνληαη ζε:

13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (8.969.457) (5.452.452) (8.307.249) (5.187.476)

35.102.389 44.071.846 35.789.573 44.096.822 Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο  -  - 

48.102.389 57.071.846 48.789.573 57.096.822 Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή  βαζηθά (ζε επξώ) (0,6900) (0,4194) (0,6390) (0,3990)

 -  -  -  - Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

48.102.389 57.071.846 48.789.573 57.096.822 απνηειεζκάησλ & ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ (2.167.621) 25.619 (1.904.997) 84.650

4.461.956 3.770.014 4.427.834 3.751.147

2.465.966 2.355.057 2.465.966 2.355.057 ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

21.877.478 27.238.152 20.441.478 25.448.500 Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

1.679.764 1.447.485 1.612.169 1.447.485 Έκκεζε κέζνδνο ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

22.806.954 18.759.616 20.972.882 17.615.986 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

6.029.826 5.870.528 5.483.810 5.729.185 Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

59.321.945  59.440.852  55.404.139  56.347.360 Κέξδε πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) (8.252.515) (4.994.391) (7.605.562) (4.769.804)

107.424.334 116.512.699 104.193.712 113.444.182 Πιένλ : Πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 2.962.638 2.870.532 2.620.533 2.623.582

Πξνβιέςεηο 1.093.004 1.815.872 1.093.004 1.815.872

(Κέξδε)/ Εεκίεο από πώιεζε παγίσλ ζηνηρείσλ 40.940 14.853 40.940 14.853

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 3.272.004 2.253.636 2.979.781 2.073.514

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 Άιια κε ηακεηαθά έμνδα /(έζνδα) (86.168) 60.050 (86.168) 60.050

57.071.846 62.524.298 57.096.822 62.284.297 Λεηηνπξγηθέο ηακ.ξνέο πξηλ από ηηο κεηαβνιέο θεθαιαίνπ θίλεζεο (970.097) 2.020.552 (957.473) 1.818.067

(8.969.457) (5.452.452) (8.307.249) (5.187.476) Πιένλ : Πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγ/ζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο        

48.102.390 57.071.846 48.789.573 57.096.822 Μείσζε / (αύμεζε)  απνζεκάησλ 16.880 (397.805) (100.562) (825.604)

Μείσζε / (αύμεζε)  απαηηήζεσλ 5.886.710 3.508.942 4.705.504 2.040.125

Αύμεζε /(κείσζε ) ππνρξεώζεσλ ( πιελ Σξαπεδώλ ) (1.446.374) (1.239.911) (239.388) 164.772

Αζηηθέο απνδεκηώζεηο θαηαβιεζείζεο  -  - 

3.487.119 3.891.778 3.408.081 3.197.359

Μείνλ :   

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα 3.265.210 2.291.760 2.972.894 2.111.637

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη 38.508 163.715 38.370 163.715

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ)  από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 183.401 1.436.303 396.817 922.007

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ θαη ινηπώλ επελδύζεσλ  -  - 

Μείσζε / (αύμεζε) καθξνπξόζεζκσλ απαηηήζεσλ 8.768  - 8.768  - 

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ (278.291) (1.022.497) (129.741) (375.202)

Δηαηξίαο Οκίινπ Δηζπξάμεηο από ηελ εθπνίεζε ελζσκάησλ πάγησλ ζηνηρείσλ 1.552 8.431 1.552 7.920

1.000.390 1.000.390 Σόθνη εηζπξαρζέληεο 16.709 23.438 16.618 23.438

200.000 200.000 ύλνιν εηζξνώλ (εθξνώλ) επελδπηηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ (β) (251.262) (990.627) (102.804) (343.843)

900.000 900.000 Υξεκαηνδνηηθέο  δξαζηεξηόηεηεο 

Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ επελδύζεσλ 284.539 666.800 284.539 666.800

Δηαηξίαο Οκίινπ Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα (1.265.918) (3.295.521) (1.650.126) (3.424.390)

1.652.679 2.125 Αλαιεθζείζεο \ (εμνθιεζείζεο) ππνρξεώζεηο από ρξεκαηνδ. ζπκβάζεηο (2.764) (15.190)  -  - 

5.207.971 246.000 Μεξίζκαηα πιεξσζέληα (15.001) (186.028) (15.001) (186.028)

3.159.377 10.131 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) ρξεκαηννηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ (γ) (999.145) (2.829.939) (1.380.588) (2.943.618)

859.250 - Καζαξή αύμεζε / (κείωζε) ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη 

302.425 362.664 ηζνδύλακα  ηεο πεξηόδνπ (α) + (β) +(γ) (1.067.006) (2.384.264) (1.086.575) (2.365.454)

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

- - Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεωο 1.020.226 2.087.232 991.869 2.078.444

Αιεμαλδξνύπνιε, 29 Μαξηίνπ 2012

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ  ΤΜΒΟΤΛΟ Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ  Γ/ΝΣΖ Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΛΟΤΚΗΑ Α. ΑΡΑΝΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ  Α.  ΑΡΑΝΣΖ ΗΩΑΝΝΖ  Υ.  ΣΕΗΣΕΗΚΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ  ΓΡΟΟΓΛΟΤ

Α.Γ.Σ.  AZ 416192 Α.Γ.Σ.  ΑΔ  417091 Α.Γ.Σ.  Ξ. 767833 Α.Μ.Ο.Δ.Δ. 0011208/ Α΄ 

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

Πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

9. Οη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππόινηπα κε ηα  ζπλδεδεκέλα κέξε (Γ.Λ.Π.24) γηα ηελ πεξίνδν 01.01 έσο 31.12.2011 έρνπλ σο εμήο (πνζά ζε €): 

α) Έζνδα

β) Έμνδα

γ) Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε

δ) Τπνρξεώζεηο ζε ζπλδεδεκέλα κέξε

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

ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά  ζηειέρε  & κέιε  Γ..

δ ) Τπνρξεώζεηο ζε δηεπζπληηθά  ζηειέρε  & κέιε  Γ..

Λνηπέο πξνβιέςεηο

Πξνβιέςεηο γηα επηδηθίεο 

Γηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδύλακα

Μεηνρηθό Κεθάιαην 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ  ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

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

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο εηαηξίαο   (α)

Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο             (β)

Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ

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

Σύνολο Ιδίων κεθαλαίων λήξηρ πεπιόδος (31/12/2011 και 31/12/2010 ανηίζηοισα)

Σςγκενηπωηικά ζςνολικά έζοδα μεηά από θόποςρ

5. Έρνπλ ηεξεζεί νη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31.12.2010  πιένλ απηέο πνπ αθνξνύλ λέα πξόηππα & δηεξκελείεο.

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ :

Γηεύζπλζε έδξαο εηαηξείαο :

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Διεγθηηθή Δηαηξεία :

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία

Νόκηκνο Διεγθηήο :

Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ :

29-Μαξ-2012

Αξκόδηα Τπεξεζία - Ννκαξρία : Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθόηεηαο & Ναπηηιίαο 

Κσλζηαληίλνο Δ. Αλησλαθάθεο - Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 22781

Ζκεξνκελία έγθξηζεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ από Γ.. :

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) 

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

Σύνολο ιδίων κεθαλαίων έναπξηρ πεπιόδος (1/1/2011 και 1/1/2010 ανηίζηοισα)

 ΑΚΡΗΣΑ Α.Δ.  ( ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΞΤΛΟΤ )

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. 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ από 01 Ηαλνπαξίνπ 2011 έωο 31 Γεθεκβξίνπ 2011

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
 

Με ζύκθσλε γλώκε  - Θέκα έκθαζεο

( δεκνζηεπκέλα βάζεη ηνπ θ.λ.2190/20 άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα Γ.Π.Υ.Α. )

σθξάηε Οηθνλόκνπ 3, Αιεμαλδξνύπνιε Σ.Κ. 68100

11141/06/Β/86/29

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

7. Σν απαζρνινύκελν πξνζσπηθό ζηελ εηαηξεία θαη ηνλ όκηιν ηελ 31.12.11 αλέξρεηαη ζε 274 θαη 303 άηνκα αληίζηνηρα (31.12.2010 : 284 θαη 305 αληίζηνηρα)

8. Σα πνζά ησλ ζρεκαηηζκέλσλ πξνβιέςεσλ ηελ 31.12.2011  αλαιύνληαη σο εμήο (πνζά ζε €) : 

1. Οη ελνπνηνύκελεο εηαηξείεο θαη ε αληίζηνηρε κέζνδνο ελνπνίεζεο αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 2 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο.                      

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

   επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ.

6.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 36 ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

Grant Thornton A.E. Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 127

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) 

www.akritas.gr

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ 

11. Σν ζέκα Έκθαζεο ζηελ Έθζεζε ησλ Ννκίκσλ Διεγθηώλ δηαηππώλεηαη σο εμήο : Υσξίο λα δηαηππώλνπκε επηθύιαμε ζηε γλώκε καο, εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζην γεγνλόο όηη ν

δείθηεο “Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ”(ebitda) ηνπ νκίινπ γηα ηε ρξήζε 2011 ήηαλ αξλεηηθόο ήηνη -2.167ρηι.€

γεγνλόο ην νπνίν ελδερνκέλσο λα ππνδειώλεη ηελ ύπαξμε αβεβαηόηεηαο ζρεηηθήο κε ηελ απξόζθνπηε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπ. ηελ επεμεγεκαηηθή ζεκείσζε 29 (θίλδπλνο

ξεπζηόηεηαο) παξαηίζεληαη νη δξάζεηο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Οκίινπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αλσηέξσ θηλδύλσλ.

ύλνιν ππνρξεώζεσλ                  (δ)

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Απαηηήζεηο από πειάηεο

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ

Λνηπά ζηνηρεία Καζαξήο Θέζεο  

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ  

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο  (Α)Απνζέκαηα

Μαθξνπξόζεζκεο αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο

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

`

http://www.akritas.gr/

