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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012
(Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28-04-2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Ανώνυμης Εταιρίας
"ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση
διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
: http://www.tzirakian.com

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρίας
Ημερομηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο
των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων

28 Μαΐου 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
31.3.2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα
πάγια στοιχεία
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

31.12.2011

15.138.714
11.867

15.348.197
14.051

448.430
7.571.259
7.333.744

444.968
8.941.180
6.725.183

4.615.956
35.119.970

5.727.857
37.201.436

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών
μητρικής (α)

5.715.000
6.396.602

5.715.000
7.603.955

12.111.602

13.318.955

Σύν. Ιδ. Κεφαλαίων (γ)=(α)

12.111.602

13.318.955

Προβλέψεις/Λοιπές μακρ/σμες υποχρε.
Βραχυ/σμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυ/σμες υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (δ)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
& ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

6.084.407
14.578.695
2.345.266
23.008.368

3.870.951
15.362.292
4.649.238
23.882.481

35.119.970

37.201.436

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

1/1-31/3/2012

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(1.1.2012 & 1.1.2011 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
μετά από φόρους
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξεως περιόδου
(31.3.2012 & 31.3.2011 αντ/χα)

1/1-31/3/2011

13.318.955

19.125.833

-1.207.353

-764.384

12.111.602

18.361.449

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2011.
2. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009 και γίνεται εκτενής αναφορά στην σημείωση
17 των οικονομικών καταστάσεων.
3. ∆εν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας.
4. Το προσωπικό της εταιρίας ανέρχεται σε πενήντα εννιά (59) άτομα την 31/03/2012 και σε εβδομήντα έξι (76) άτομα την 31/3/2011.
5. Τα σωρευτικά ποσά των προβλέψεων (σημείωση 17) που έχουν διενεργηθεί από την εταιρία είναι τα ακόλουθα:
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις
68.791
Προβλέψεις για αποχώρηση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης
330.892
6. ∆εν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή από διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων
που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της επιχείρησης.
7. Οι διεταιρικές συναλλαγές με τις συνδεδεμένες Εταιρίες στην λήξη της τρέχουσας περιόδου την
31.03.2012 κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 είναι οι εξής:
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
(α) Έσοδα
1.359
(β) Έξοδα
9.809
(γ) Απαιτήσεις
42.719
(δ) Υποχρεώσεις
14.251
(ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθ. στελεχών & μελών της ∆ιοίκησης
107.254
(στ) Απαιτήσεις από διευθ. στελέχη & μέλη της ∆ιοίκησης
0
(ζ) Υποχρεώσεις προς διευθ. στελέχη & μέλη της ∆ιοίκησης
0
8. ∆εν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου, μετοχές της μητρικής εταιρίας που κατέχονται από την ίδια. Η συνδεδεμένη
εταιρία EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ κατέχει την 31/03/2012 572.990 κοινές ανώνυμες μετοχές αξίας κτήσης 2.172.949 ευρώ.

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
& ∆ιευθύνων Σύμβουλος
ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΤΖΙΡΑΚΙΑΝ
Α∆Τ ΑΕ 552248

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
Λειτουργικές δραστηριότητες
1/1-31/3/2012
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων
-1.235.292
Πλέον/Μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
213.567
Προβλέψεις
0
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα
κέρδη & ζημίες) επενδ. δραστ/τας
3.654
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
267.184
Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογ/σμων κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων
1.369.921
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων
766.595
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων
(πλην δανειακών)
-335.057
Μείον
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή
έξοδα καταβεβλημένα
-139.750
Καταβεβλημένοι φόροι
0
Σύνολο εισροών/(εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α)
910.822
Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων
παγίων στοιχείων
-1.900
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσ.& άϋλων στοιχ.
0
Τόκοι εισπραχθέντες
1.678
Σύνολο εισροών/(εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β)
-222
Χρηματοδοτικές ∆ραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθ./αναλ. δάνεια
0
Εξοφλήσεις δάνειων
-724.051
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από
χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
0
Σύνολο εισροών/(εκροών) από
χρηματ/κές δραστηριότητες (γ)
-724.051
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά
διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου
(α) + (β) + (γ)
186.549
Ταμειακά ∆ιαθέσιμα και ισοδύναμα
έναρξης περιόδου
174.871
Ταμειακά ∆ιαθέσιμα και ισοδύναμα
λήξης περιόδου
361.420
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
1/1-31/3/2012
Κύκλος εργασιών
2.381.788
Μικτά Κέρδη
-447.585
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων χρημ/κών
& επενδυτικών αποτελεσμάτων
-964.453
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων
-1.235.292
Κέρδη/ζημίες μετά από φόρους (Α)
-1.207.353
Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής
-1.207.353
Λοιπά συνολικά έσοδα (έξοδα) μετά από
φόρους (Β)
0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (έξοδα)
μετά από φόρους (Α)+(Β)
-1.207.353
Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής
-1.207.353
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά
μετοχή (σε €)
-0,0951
Κέρδη(ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων
& αποσβέσεων
-750.886

Οινόφυτα Βοιωτίας, 28 Μαϊου 2012
Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.
Ο Οικονομικός ∆ιευθυντής
ΑΡΙΣ Λ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ
Α∆Τ Π 320257
ΤΖΗΛΙΟΣ 52.47.111-2

∆εν απαιτείται

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Σ.ΝΤΑΝΟΣ
Α∆Τ ΑΗ 590773

1/1-31/3/2011
-760.678
211.530
11.211
0
224.425

732.691
194.141
-190.630
-230.871
0
191.819
-8.680
0
3.039
-5.641
858.000
-1.030.000
-4.628
-176.628
9.550
692.787
702.337
1/1-31/3/2011
3.625.262
80.109

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ∆. ΝΑΣΟΥΛΑΣ
ΑΡ. Α∆. ΟΕΕ 0011013 Α ΤΑΞΗΣ
Α∆Τ Χ 703337

-535.331
-760.678
-764.384
-764.384
0
-764.384
-764.384
-0,0602
-323.801

