
 

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

31/03/2012 31/12/2011 31/03/2012 31/12/2011 01/01- 31/03/12 01/01- 31/03/11 01/01- 31/03/12 01/01- 31/03/11

Κύθινο εξγαζηώλ 8.208.114 8.090.362 7.682.663 8.060.034

65.984.816 66.705.097 61.039.940 61.681.964 Μηθηά θέξδε / (δεκίεο) (787.708) 442.269 (775.712) 409.398

2.248.525 2.248.525 2.248.525 2.248.525 Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη 

83.738 88.380 83.612 87.891 επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ (2.195.084) (924.031) (1.837.245) (792.818)

120.291 120.291 1.205.594 1.205.594 Κέξδε / (δεκίεο ) πξν θόξσλ  (3.031.718) (1.592.911) (2.609.126) (1.396.432)

15.305.751 14.297.776 14.041.144 15.465.410 Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο   (Α) (3.205.239) (1.761.486) (2.786.097) (1.572.554)

15.276.222 19.300.167 17.717.116 18.997.166 Καηαλέκνληαη  ζε :

2.459.153 3.643.872 2.309.906 3.515.293 Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (3.205.239) (1.761.486) (2.786.097) (1.572.554)

1.061.309 1.020.226 993.836 991.869 Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο  -   -  

102.539.805 107.424.334 99.639.673 104.193.712

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

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο  (Α)  +  (Β) (3.205.239) (1.761.486) (2.786.097) (1.572.554)

13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 Καηαλέκνληαη  ζε :

31.897.150 35.102.389 33.003.477 35.789.573 Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (3.205.239) (1.761.486) (2.786.097) (1.572.554)

44.897.150 48.102.389 46.003.477 48.789.573 Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο  -  - 

 -  -  -  - 

44.897.150 48.102.389 46.003.477 48.789.573 Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή  βαζηθά (ζε επξώ ) (0,247) (0,135) (0,214) (0,121)

4.635.478 4.461.956 4.604.804 4.427.834 Κέξδε / (δεκίεο ) πξν θόξσλ , ρξεκαηνδνηηθώλ  

2.428.533 2.465.966 2.428.533 2.465.966 επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ (1.492.113) (212.087) (1.223.167) (163.154)

21.766.690 21.877.478 20.371.978 20.441.478

1.667.709 1.679.764 1.640.106 1.612.169 ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

21.234.273 22.806.954 19.405.563 20.972.882 Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

5.909.971 6.029.826 5.185.211 5.483.810

57.642.655  59.321.945  53.636.196  55.404.139 Έμμεζη μέθοδος

102.539.805 107.424.334 99.639.673 104.193.712

Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Κέξδε (δεκίεο) πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) (3.031.718) (1.592.911) (2.609.126) (1.396.432)

Πιένλ : Πξνζαξκνγέο γηα:

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Απνζβέζεηο 740.404 736.868 651.510 654.588

31/03/2012 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2011 (Κέξδε)/ Εεκίεο από πώιεζε παγίσλ ζηνηρείσλ

Πξνβιέςεηο 15.221 65.926 15.221 65.926

48.102.389 57.071.846 48.789.573 57.096.822 Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 836.634 668.880 771.881 603.615

Άιια κε ηακεηαθά έμνδα (έζνδα) (24.717) (15.410) (24.717) (15.410)

(3.205.239) (1.761.486) (2.786.097) (1.572.554) Πιένλ (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο 

44.897.150 55.310.360 46.003.477 55.524.268 ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο 

Μείσζε / (αύμεζε)  απνζεκάησλ (1.007.975) (1.696.652) 1.424.267 (1.033.988)

Μείσζε / (αύμεζε)  απαηηήζεσλ 4.023.897 1.240.218 2.485.437 889.103

Μείσζε /(αύμεζε ) ππνρξεώζεσλ ( πιελ δαλεηαθώλ ) 751.395 486.886 (605.656) 538.712

2.303.140 (106.195) 2.108.817 306.115

Μείνλ :     

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα 379.487 594.043 314.722 528.778

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη 142.518 16.639 150.898 16.639

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ)  από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 1.781.135 (716.877) 1.643.197 (239.302)

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ (15.480) (231.209) (5.208) (175.851)

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

Δηαηξείαο Οκίινπ Σόθνη εηζπξαρζέληεο 808 2.057 797 2.057

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

200.000 200.000 ύλνιν εηζξνώλ (εθξνώλ) επελδπηηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ (β) (14.672) (228.943) (4.412) (173.585)

900.000 900.000 Υξεκαηνδνηηθέο  δξαζηεξηόηεηεο 

Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ επελδύζεσλ  -  -  -  - 

Δηαηξείαο Οκίινπ Δηζπξάμεηο (εμνθιήζεηο) από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα (1.717.401) 436.590 (1.636.818) (144.169)

632.407 1.900 Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (7.980) (6.700)  -  - 

454.970 - Μεξίζκαηα πιεξσζέληα  -  -  -  - 

2.974.154 2.125 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) (1.725.380) 429.891 (1.636.818) (144.169)

50.832 - Καζαξή αύμεζε / (κείωζε) ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  

34.113 34.113 ηεο πεξηόδνπ (α) + (β) +(γ) 41.083 (515.929) 1.967 (557.055)

- - Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 1.020.226 2.087.232 991.869 2.078.444

- - Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 1.061.309 1.571.303 993.836 1.521.389

Αιεμαλδξνύπνιε  28 Μαΐνπ  2012

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ  ΤΜΒΟΤΛΟ Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ  Γ/ΝΣΖ

ΓΔΩΡΓΗΟ  Α.  ΑΡΑΝΣΖ ΗΩΑΝΝΖ  Υ.  ΣΕΗΣΕΗΚΑ 

Α.Γ.Σ.  ΑΔ 417091 Α.Γ.Σ.  Ξ. 767833

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά  ζηειέρε  & κέιε  Γ..

ΔΤΑΓΓΔΛΟ  ΓΡΟΟΓΛΟΤ

Α.Γ.Σ.  ΑΕ 416192 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..

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

28-Ματ-12

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

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο   (α)

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

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

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο             (β)

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

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Μαθξνπξόζεζκεο αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο

Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ

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 31.03.2012 θαη θαηά ηελ 31.03.2011 αλέξρεηαη ζε 270 

7. Σα πνζά ησλ ζρεκαηηζκέλσλ πξνβιέςεσλ ηελ 31.03.2012  αλαιύνληαη σο εμήο (πνζά ζε €) : 

     θαη 280 άηνκα θαη ζηνλ Όκηιν 305 θαη 300 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 31/03/2012 έρνπλ σο εμήο (πνζά ζε €): 

 ΑΚΡΗΣΑ Α.Δ  ( ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΞΤΛΟΤ )

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 

από 01 Ιανοςαπίος 2011 έωρ 31 Μαπηίος 2012 (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 

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

(01/01/2012 & 01/01/2011 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.

Σύνολο καθαπήρ θέζηρ λήξηρ πεπιόδος (31/03/2012 & 31/03/2011 ανηίζηοισα)

Σςγκενηπωηικά ζςνολικά έζοδα μεηά από θόποςρ 

01/01- 31/03/12 01/01- 31/03/11 01/01- 31/03/12 01/01- 31/03/11


