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Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Άρις Τζιρακιάν                      - Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος) 

Μάιντα Τζιρακιάν  - Αντιπρόεδρος ( Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Λιμπαρίτ Κεβορκιάν           - Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Λυμπαρέτ Α. Τζιρακιάν               - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Οννίκ Παλαντζιάν                 - Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Νικόλαος Κοντόπουλος            - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αθανασία Στεφανίδου  - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.09.2015 31.12.2014 Λειτουργικές Δραστηριότητες 01.01-30.09.2015 01.01-30.09.2014

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 10.833.290 11.076.058 Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων -864.052 -831.010

Επενδύσεις σε ακίνητα 2.282.790 2.282.790 Πλέον / Μείον προσαρμογές για:

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 26.197 29.327 Αποσβέσεις 367.008 353.583

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.345.025 1.227.057 Προβλέψεις -80.256 -157.931

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 1.453.276 2.349.354 Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,  κέρδη & ζημίες) 

Αποθέματα 3.113.776 3.944.203 επενδυτικής δραστηριότητας -55.894 -423.737

Απαιτήσεις από πελάτες 7.139.462 6.199.558 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 730.934 873.647

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.062.179 781.692 Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση 145.000 145.000 λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που

σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27.400.996 28.035.039 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 903.191 356.679

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -922.211 -985.721

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 506.433 1.428.662

Μετοχικό Κεφάλαιο 381.000 381.000 Μείον

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων -344.806 1.596.997 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα -378.558 -665.277

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 36.194 1.977.997 Καταβεβλημένοι φόροι 0 0

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από    (α)

Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.955.899 6.552.256  λειτουργικές δραστηριότητες                            206.594 -51.105

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 9.421.071 9.377.249

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 10.987.833 10.127.537 Επενδυτικές Δραστηριότητες 

Σύνολο υποχρεώσεων                            (δ) 27.364.803 26.057.042 Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων -120.048 -128.739

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ       (α)+(δ) 27.400.996 28.035.039 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άϋλων παγίων στοιχείων 0 28.500

Τόκοι εισπραχθέντες 0 0

Μερίσματα εισπραχθέντα 37.536 100.000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Σύνολο εισροών/(εκροών) από

 επενδυτικές δραστηριότητες                                  (β) -82.512 -239

01.01-30.09.2015 01.01-30.09.2014 Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.1.2015 & 1.1.2014 αντίστοιχα) 1.977.997 3.991.282 Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 2.004.000

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -1.941.803 -1.140.055 Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 2.237.176 1.554.521

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξεως περιόδου (30.09.2015 & 30.09.2014 αντίστοιχα) 36.194 2.851.227 Εξοφλήσεις δανείων -2.195.900 -3.478.017

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) 0 0

Σύνολο εισροών/(εκροών) από

χρηματοδοτικές δραστηριότητες                      (γ) 41.276 80.504

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά

διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου                    (α) + (β) + (γ) 165.358 29.159

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 192.674 362.835

1. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2014. Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 358.032 391.994

2. Ο τύπος της Έκθεσης Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή είναι με Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη - Θέμα έμφασης. Συνοπτικά τo εν λόγω θέμα έμφασης αναφέρεται στο εξής: 

H καθαρή θέσης της εταιρείας έχει καταστεί μικρότερη από το ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίο, επομένως συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 47 του ΚΝ 2190/1920, και οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν το κυκλοφορούν ενεργητικό. Η διοίκηση, όπως αναφέρεται στη σημείωση 31 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων έχει δρομολογήσει ενέργειες 

ώστε να διασφαλιστεί η  συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας. 

3.  Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2010. Εκτενής αναφορά γίνεται στη σημείωση 18 των οικονομικών καταστάσεων.

01.01-30.09.2015 01.01-30.09.2014 01.07-30.09.2015 01.07-30.09.2014

4. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρίας Κύκλος εργασιών 10.171.810 9.257.256 2.814.393 2.975.778

5. Το προσωπικό της εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα έξι (46) άτομα την 30/09/2015 & σε σαράντα εννέα (49) άτομα την 30/09/2014. Μικτά Κέρδη/(Ζημιές) 761.323 590.122 258.945 194.985

6.Τα σωρευτικά ποσά των προβλέψεων (σημείωση 18) που έχουν διενεργηθεί από την εταιρία είναι τα ακόλουθα: Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων,χρηματοδοτικών,& επενδυτικών αποτελεσμάτων (193.003) (381.101) (28.686) (94.232)

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων (864.052) (831.010) (254.952) (395.961)

Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 68.791 Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους                                                       (α) (908.461) (843.065) (302.675) (397.656)

Προβλέψεις για αποχώρηση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 140.019 Λοιπά συνολικά έσοδα/ (έξοδα) μετά από φόρους                                (β) (1.033.342) (296.990) (137.264) 0

7.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 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (έξοδα) μετά από φόρους                (α)+(β) (1.941.803) (1.140.055) (439.939) (397.656)

ή λειτουργία της επιχείρησης. Κατανέμονται  σε :

8.Οι διεταιρικές συναλλαγές με τις συνδεδεμένες Εταιρίες στην λήξη της τρέχουσας περιόδου την 30.09.2015 κατά την έννοια του Δ.Λ.Π.24 είναι οι εξής: Ιδιοκτήτες Μητρικής (1.941.803) (1.140.055) (439.939) (397.656)

 Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ Δικαιώματα Μειοψηφίας

(α) Έσοδα 594.550 Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €) (0,7153) (0,6638) (0,2383) (0,3131)

(β) Έξοδα 167.766 Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (EBITDA) 174.005 (27.518) 83.107 25.124

(γ) Απαιτήσεις 473.009

(δ) Υποχρεώσεις 2.632.931

(ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθ.στελεχών & μελών της Διοίκησης 193.310

(στ) Απαιτήσεις από διευθ.στελέχη & μέλη της Διοίκησης 0

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

9.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 30/09/2015

57.299 κοινές ανώνυμες μετοχές συνολικής αξίας κτήσης 2.172.949 ευρώ.

10. Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους την 30.09.2015 ανήλθαν σε ζημιές 1.941.803 ευρώ και αναλύονται ως  εξής:

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους -908.461

Αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού σε εύλογες αξίες -896.078

Μείωση αποθεματικού επανεκτίμησης της ευλογής αξίας των ακινήτων λόγω αύξησης της αναβαλλόμενης φορολ. υποχρέωσης -234.858

Έσοδα από επιστροφή κεφαλαίου διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 97.594

-1.941.803

11. Σύμφωνα με τον νέο φορολογικό νόμο 4334/2015 που ψηφίστηκε στις 16.07.2015, ο φορολογικός συντελεστής των νομικών προσώπων που εδρεύουν στην Ελλάδα, αυξήθηκε από 26% σε 29% για τις χρήσεις 

που αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου 2015. Η εν λόγω μεταβολή επέφερε αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης κατά € 429 χιλ. και αντίστοιχα αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογικής 

απαίτησης κατά € 141 χιλ.

12. Δεν υπάρχουν γεγονότα που να είναι άξια αναφοράς και να επηρεάζουν τις Οικονομικές  Καταστάσεις της Εταιρίας που να έλαβαν χώρα από την 30η Σεπτεμβρίου 2015 μέχρι την ημερομηνία εγκρίσεως των Ενδιάμεσων

Οικονομικών Καταστάσεων

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΒΡΑΣ

ΑΔΤ Ρ 057478

ΑΡ.ΑΔ.Α' ΤΑΞΗΣ Ο.Ε.Ε. 0069872

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 ΧΡΗΣΗΣ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 30 Σεπτεμβρίου 2015

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

Οινόφυτα Βοιωτίας, 25 Νοεμβρίου 2015

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΜΝΗΝΕΛΛΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΚ – 109955

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΑΡΙΣ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ

Α.Δ.Τ. ΑΚ - 803507 Α.Δ.Τ. Φ 044018

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΑΙΝΤΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ

& Διευθύνων Σύμβουλος

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. 

Για τη χρήση 2014 η εταιρεια είχε υπαχθεί στο φορολογικό  έλεγχο των  Ορκωτών  Ελεγκτών  Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65 παραγρ. 1 Ν. 4174/2013. . Ο έλεγχος αυτός ολοκληρώθηκε  χωρίς να 
προκύψουν  πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις και της χορηγήθηκε φορολογικό πιστοποιητικό. Για τη χρήση 2015 η εταιρεια έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο του άρθρου 65 παραγρ. 1 Ν. 4174/2013. 

 
 


