
 

Οξθσηόο Διεγθηήο  : Κσλζηαληίλνο Δκκ. Αλησλαθάθεο,  Α.Μ. ΟΔΛ 22 781

Διεγθηηθή εηαηξία    : Grant Thornton A.E.,  Α.Μ. ΟΔΛ 127

26-Απγ-2012

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

30/06/2012 31/12/2011 30/06/2012 31/12/2011 01/01- 30/06/12 01/01- 30/06/11 01/04- 30/06/12 01/04- 30/06/11

Κύθινο εξγαζηώλ 19.689.400 19.112.024 11.481.285 11.021.662

65.379.997 66.705.097 60.417.621 61.681.964 Μηθηά θέξδε / (δεκίεο) (509.758) 754.361 277.950 312.092

918.525 2.248.525 918.525 2.248.525 Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη 

80.262 88.380 80.191 87.891 επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ (3.760.354) (2.288.351) (1.565.270) (1.364.320)

 -  - 1.085.303 1.085.303 Κέξδε / (δεκίεο ) πξν θόξσλ  (5.418.733) (3.788.319) (2.387.015) (2.195.408)

120.291 120.291 120.291 120.291 Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο   (Α) (5.756.414) (4.116.297) (2.551.175) (2.354.810)

14.766.643 14.297.776 13.762.591 15.465.410 Καηαλέκνληαη  ζε :

15.001.117 19.300.167 16.368.114 18.997.166 Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο (5.756.414) (4.116.297) (2.551.175) (2.354.810)

2.609.926 3.643.872 2.431.416 3.515.293 Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο  -   -   -  - 

1.434.590 1.020.226 1.391.587 991.869 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο  (Β)  -  -  -  - 

1.330.000  - 1.330.000  - πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο  (Α)  +  (Β) (5.756.414) (4.116.297) (2.551.175) (2.354.810)

101.641.351 107.424.334 97.905.638 104.193.712 Καηαλέκνληαη  ζε :

Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο (5.756.414) (4.116.297) (2.551.175) (2.354.810)

 Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο  -   -   -  - 

13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή  βαζηθά (ζε επξώ ) (0,4428) (0,3166) (0,1962) (0,1811)

29.345.975 35.102.389 29.823.040 35.789.573 Κέξδε / (δεκίεο ) πξν θόξσλ , ρξεκαηνδνηηθώλ  

42.345.975 48.102.389 42.823.040 48.789.573 επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ (2.359.300) (886.421) (867.187) (674.334)

 -  -  -  - 

42.345.975 48.102.389 42.823.040 48.789.573

4.799.637 4.461.956 4.775.252 4.427.834 01/01- 30/06/12 01/01- 30/06/11 01/04- 30/06/12 01/04- 30/06/11

2.465.983 2.465.966 2.465.983 2.465.966 Κύθινο εξγαζηώλ 18.612.311 18.984.850 10.929.648 10.924.816

19.794.909 21.877.478 18.482.016 20.441.478 Μηθηά θέξδε / (δεκίεο) (618.047) 666.894 157.664 257.496

1.697.205 1.679.764 1.668.043 1.612.169 Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη 

21.812.621 22.806.954 19.984.775 20.972.882 επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ (2.995.120) (2.060.768) (1.157.876) (1.267.950)

8.725.020 6.029.826 7.706.531 5.483.810 Κέξδε / (δεκίεο ) πξν θόξσλ  (5.619.115) (3.420.650) (3.009.989) (2.024.217)

59.295.376  59.321.945  55.082.598  55.404.139 Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο   (Α) (5.966.533) (3.756.383) (3.180.437) (2.183.829)

101.641.351 107.424.334 97.905.638 104.193.712 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο  (Β) - - - -

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο  (Α)  +  (Β) (5.966.533) (3.756.383) (3.180.437) (2.183.829)

Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή  βαζηθά (ζε επξώ ) (0,4590) (0,2890) (0,2446) (0,1680)

Κέξδε / (δεκίεο ) πξν θόξσλ , ρξεκαηνδνηηθώλ  

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ (1.767.021) (826.792) (543.853) (663.638)

30/06/2012 30/06/2011 30/06/2012 30/06/2011

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

48.102.389 57.071.846 48.789.573 57.096.822 Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

(5.756.414) (4.116.297) (5.966.533) (3.756.383) Έμμεζη μέθοδος 01/01- 30/06/12 01/01- 30/06/11 01/01- 30/06/12 01/01- 30/06/11

42.345.975 52.955.549 42.823.040 53.340.439

Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Κέξδε (δεκίεο) πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) (5.418.733) (3.788.319) (5.619.115) (3.420.650)

Πιένλ : Πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 1.475.920 1.476.805 1.302.975 1.308.851

Πξνβιέςεηο 30.442 84.952 30.442 84.952

Απνκείσζε επελδύζεσλ - - 1.097.744 -

Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 1.658.379 1.499.968 1.526.251 1.359.881

Άιια κε ηακεηαθά έμνδα (έζνδα) (49.434) (43.085) (49.434) (43.085)

Πλέον (μείον) προζαρμογές για μεηαβολές 

λογαριαζμών κεθαλαίοσ κίνηζης 

Μείσζε / (αύμεζε)  απνζεκάησλ (468.867) (577.620) 1.702.819 75.605

Μείσζε / (αύμεζε)  απαηηήζεσλ 4.299.050 1.919.250 1.799.514 1.343.997

Δηαηξείαο Οκίινπ Αύμεζε / (κείσζε) ππνρξεώζεσλ ( πιελ δαλεηαθώλ ) 3.862.353 (398.788) 3.190.479 (282.356)

1.000.390 1.000.390 5.389.109 173.163 4.981.675 427.196

200.000 200.000 Μείνλ :   

900.000 900.000 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα 1.576.703 1.641.145 1.444.551 1.501.020

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη 151.572 (167.158) 160.907 (167.158)

Δηαηξείαο Οκίινπ ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ)  από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 3.660.834 (1.300.824) 3.376.217 (906.666)

1.703.978 2.135 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο   

1.834.503 3.300 Μείσζε / (αύμεζε) καθξνπξόζεζκσλ απαηηήζεσλ - 210 - 210

2.141.950 12.000 Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ (142.701) (139.147) (30.933) (80.986)

919.519 697.119 Σόθνη εηζπξαρζέληεο 2.027 5.562 2.003 5.523

149.119 149.119 ύλνιν εηζξνώλ (εθξνώλ) επελδπηηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ (β) (140.674) (133.375) (28.930) (75.253)

- - Υξεκαηνδνηηθέο  δξαζηεξηόηεηεο 

- - Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ επελδύζεσλ - 284.614 - 284.614

Αλαιήςεηο / (εμνθιήζεηο) δαλείσλ (3.105.291) 1.163.282 (2.947.570) 674.926

Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (505) (10.858) - -

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
(γ) (3.105.796) 1.437.038 (2.947.570) 959.540

Καζαξή αύμεζε / (κείωζε) ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  

ηεο πεξηόδνπ (α) + (β) +(γ) 414.364 2.839 399.718 (22.380)

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 1.020.226 2.087.232 991.869 2.078.444

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 1.434.590 2.090.071 1.391.587 2.056.065

Αιεμαλδξνύπνιε  26 Απγνύζηνπ 2012

10. Σν ζέκα  Έκθαζεο ζηελ Έθζεζε ησλ Ννκίκσλ Διεγθηώλ δηαηππώλεηαη σο εμήο :  

"Δθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζην γεγνλόο όηη ν δείθηεο “Απνηειέζκαηα  πξν θόξσλ ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ” (EBITDA) ηνπ 

νκίινπ γηα ηελ εμακεληαία πεξίνδν 1.1 έσο 30.6.2012 ήηαλ αξλεηηθόο, ήηνη -2.359ρηι.€  πνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

 ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπ. ηελ επεμεγεκαηηθή ζεκείσζε 6.2  παξαζέηνληαη νη δξάζεηο ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ζέκαηνο απηνύ.

πθηζηάκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηάξζξσζε ηνπ Οκίινπ  ελδερνκέλσο λα ππνδειώλεη ηελ ύπαξμε αβεβαηόηεηαο ζρεηηθήο κε ηελ απξόζθνπηε

ηo πκπέξαζκα καο δελ δηαηππώλεηαη επηθύιαμε ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηό."

Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ  Γ/ΝΣΖ

ΗΩΑΝΝΖ  Υ.  ΣΕΗΣΕΗΚΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ  ΓΡΟΟΓΛΟΤ

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΛΟΤΚΗΑ Α. ΑΡΑΝΣΖ

Α.Γ.Σ.  ΑΔ  417091

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

(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 11 ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

Απαηηήζεηο από πειάηεο

Γηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδύλακα

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

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

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

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 30/06/2012 θαη θαηά ηελ 30/06/2011 αλέξρεηαη ζε 264

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

8. Οη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππόινηπα κε ηα  ζπλδεδεκέλα κέξε (Γ.Λ.Π.24) γηα ηελ πεξίνδν 01/01 έσο 30/06/2012 έρνπλ σο εμήο (πνζά ζε €): 

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία

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

Απνζέκαηα

Μαθξνπξόζεζκεο αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο

Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ

Σύπνο έθζεζεο επηζθόπεζεο :

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) 

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα

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

ύλνιν ππνρξεώζεσλ                  (δ)

Μεηνρηθό Κεθάιαην 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα πώιεζε

 ΑΚΡΗΣΑ Α.Δ. (ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΞΤΛΟΤ)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 

από 01 Ιανοςαπίος 2012 έωρ 30 Ιοςνίος 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 ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ. θαη ηνπ ΟΜΙΛΟΤ. 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 επηζθόπεζεο ηνπ Νόκηκνπ Διεγθηή, όπνπ απηή απαηηείηαη. 

Με ύκθσλε Γλώκε - Έκθαζε Θέκαηνο 

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

Ηκεξνκελία έγθξηζεο ησλ εμακεληαίσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

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

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΟΤ Γ.. Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ  ΤΜΒΟΤΛΟ 

ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο   (α)

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο             (β)

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

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ 

7. Σα πνζά ησλ ζρεκαηηζκέλσλ πξνβιέςεσλ ηελ 30/06/2012  αλαιύνληαη σο εμήο (πνζά ζε €) : 

     θαη 279 άηνκα θαη ζηνλ Όκηιν 302 θαη 302 άηνκα αληίζηνηρα. 

Πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

Πξνβιέςεηο γηα επηδηθίεο 

1. Οη ελνπνηνύκελεο εηαηξείεο θαη ε αληίζηνηρε κέζνδνο ελνπνίεζεο αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 8 ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο.                      

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

α) Έζνδα

 επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ.

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

Λνηπέο πξνβιέςεηο

Σςγκενηπωηικά ζςνολικά έζοδα μεηά από θόποςρ 

Σύνολο ιδίων κεθαλαίων λήξηρ πεπιόδος (30/06/2012 & 30/06/2011 ανηίζηοισα)

Σύνολο ιδίων κεθαλαίων έναπξηρ πεπιόδος 

Α.Γ.Σ.  AZ 416192

ΓΔΩΡΓΗΟ  Α.  ΑΡΑΝΣΖ 


