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Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων: : 30 Αυγούστου 2013 Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης : Mε σύμφωνη γνώμη

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2013 31.12.2012 Λειτουργικές Δραστηριότητες 01.01-30.06.2013 01.01-30.06.2012

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 14.795.788 14.988.899 Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων -1.844.548 -2.615.339

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 6.485 15.126 Πλέον / Μείον προσαρμογές για:

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 507.006 430.167 Αποσβέσεις 245.789 349.862

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 2.646.344 121.192 Προβλέψεις 127.027 0

Αποθέματα 6.531.235 6.771.037 Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,  κέρδη & ζημίες) 

Απαιτήσεις από πελάτες 6.246.306 5.376.098 επενδυτικής δραστηριότητας -21.977 24.426

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.627.257 3.233.285 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 570.551 541.724

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση 263.900 295.000 Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές

λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 33.624.321 31.230.804 σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 365.949 2.695.870

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -498.391 1.066.847

Μετοχικό Κεφάλαιο 381.000 381.000 Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 333.876 -172.737

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 7.639.747 7.775.155 Μείον

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 8.020.747 8.156.155 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα -255.549 -419.347

Καταβεβλημένοι φόροι 0 0

Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.344.091 4.568.389 Σύνολο εισροών/ (εκροών) από    (α)

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 13.391.544 13.367.033  λειτουργικές δραστηριότητες                            -977.273 1.471.306

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.867.939 5.139.227

Σύνολο υποχρεώσεων                            (δ) 25.603.574 23.074.649 Επενδυτικές Δραστηριότητες 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ       (α)+(δ) 33.624.321 31.230.804 Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων -52.678 -3.853

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άϋλων παγίων στοιχείων 0 0

Τόκοι εισπραχθέντες 23.078 2.691

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Μερίσματα εισπραχθέντα 0 0

Σύνολο εισροών/(εκροών) από

 επενδυτικές δραστηριότητες                                  (β) -29.600 -1.162

01.01-30.06.2013 01.01-30.06.2012

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.1.2013 & 1.1.2012 αντίστοιχα) 8.156.155 13.175.692 Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 406.126 -2.574.925 Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 611.286 0

Μείωση αποθεματικού επανεκτίμησης της εύλογης αξίας των ακινήτων λόγω αύξησης της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης -541.534 0 Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 630.605 3.000.000

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξεως περιόδου (30.06.2013 & 30.06.2012 αντίστοιχα) 8.020.747 10.600.767 Εξοφλήσεις δανείων -444.548 -4.571.141

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) 0

Σύνολο εισροών/(εκροών) από

χρηματοδοτικές δραστηριότητες                      (γ) 797.343 -1.571.141

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά

διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου                    (α) + (β) + (γ) -209.530 -100.997

1. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2012. Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 290.015 174.871

2. Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2010. Εκτενής αναφορά γίνεται στη σημείωση 18 των οικονομικών καταστάσεων. Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 80.485 73.874

3.Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρίας 4. Το προσωπικό της εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα οκτώ (38) άτομα την 30/06/2013 & σε πενήντα ένα (51) άτομα την 30/06/2012. 

5.Τα σωρευτικά ποσά των προβλέψεων (σημείωση 18) που έχουν διενεργηθεί από την εταιρία είναι τα ακόλουθα:

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 01.01-30.06.2013 01-01-30.06.2012 01.04-30.06.2013 01.04-30.06.2012

Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 68.791 Κύκλος εργασιών 4.686.445 5.025.186 2.935.421 2.643.398

Προβλέψεις για αποχώρηση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 206.384 Μικτά Κέρδη/(Ζημιές) (346.495) (889.764) (279.264) (442.179)

6.Δεν 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 Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων,χρηματοδοτικών,& επενδυτικών αποτελεσμάτων (1.295.975) (2.049.187) (774.788) (1.084.734)

ή λειτουργία της επιχείρησης. Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων (1.844.548) (2.615.339) (1.036.923) (1.380.047)

7.Οι διεταιρικές συναλλαγές με τις συνδεδεμένες Εταιρίες στην λήξη της τρέχουσας περιόδου την 30.06.2013 κατά την έννοια του Δ.Λ.Π.24 είναι οι εξής: Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους                                                       (α) (2.130.081) (2.574.925) (998.929) (1.367.572)

 Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ Λοιπά συνολικά έσοδα/ (έξοδα) μετά από φόρους                                (β) 2.536.207 0 2.536.207 0

(α) Έσοδα 24.662 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (έξοδα) μετά από φόρους                (α)+(β) 406.126 (2.574.925) 1.537.278 (1.367.572)

(β) Έξοδα 56.582 Κατανέμονται  σε :

(γ) Απαιτήσεις 38.162 Ιδιοκτήτες Μητρικής 406.126 (2.574.925) 1.537.278 (1.367.572)

(δ) Υποχρεώσεις 61.242 Δικαιώματα Μειοψηφίας 0 0

(ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθ.στελεχών & μελών της Διοίκησης 292.754 Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €) (1,6772) (0,2028) (0,7866) (0,1077)

(στ) Απαιτήσεις από διευθ.στελέχη & μέλη της Διοίκησης 0 Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (EBITDA) (1.050.186) (1.699.325) (654.865) (948.439)

(ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθ. στελέχη & μέλη της Διοίκησης 0

8.Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου,μετοχές της μητρικής εταιρίας που κατέχονται από την ίδια.Η συνδεδεμένη εταιρία EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ κατέχει την 3/06/2013

57.299 κοινές ανώνυμες μετοχές συνολικής αξίας κτήσης 2.172.949 ευρώ.

-2.130.081

2.525.152
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406.126

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΒΡΑΣ

ΑΔΤ Ρ 057478

ΑΡ.ΑΔ.Α' ΤΑΞΗΣ Ο.Ε.Ε. 0069872

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΜΝΗΝΕΛΛΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΚ – 109955

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΑΡΙΣ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ

Α.Δ.Τ. Π - 320257 Α.Δ.Τ. Φ 044018

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΑΙΝΤΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ

9. Υπήρξαν μεταβολές σε κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2012 σύμφωνα με το  ΔΛΠ 8, όπου αναλυτικά παρατίθενται στη σημείωση 15 και στη σημείωση 32 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της 30.06.2013.

10. Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους την 30.06.2013 ανήλθαν σε 406.126 ευρώ και αναλύονται ως  εξής:

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 9615/06/Β/86/41

ΕΔΡΑ : 56ο χλμ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Γ.Ε.ΜΗ. 121923260000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

(Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς )

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οινόφυτα Βοιωτίας, 30 Αυγούστου 2013

& Διευθύνων Σύμβουλος

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

Αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων 

ενεργητικού σε εύλογες αξίες

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους 

Αναλογιστικό κέρδος από πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού

Ο  Οικονομικός Διευθυντής

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες,που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις,στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση & τα αποτελέσματα της Ανώνυμης Εταιρίας ¨ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.".Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε 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. 


