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Ημερομηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο
των Οικονομικών Καταστάσεων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30.9.2012 31.12.2011 Λειτουργικές δραστηριότητες 1.1-30.9.2012 1.1-30.9.2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων -3.293.421 -2.641.975
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα Πλέον/Μείον προσαρμογές για:
   πάγια στοιχεία 15.086.774 15.348.197 Αποσβέσεις 397.566 495.826
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 9.128 14.051 Προβλέψεις 0 0
Λοιπά μη κυκλοφορούντα Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα
   περιουσιακά στοιχεία 426.171 444.968  κέρδη & ζημίες) επενδ. δραστ/τας -44.522 -255.915
Αποθέματα 6.753.160 8.941.180 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 808.640 782.961
Απαιτήσεις από πελάτες 5.386.742 6.725.183 Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές
Λοιπά κυκλοφορούντα λογ/σμων κεφαλαίου κίνησης ή που σχε-
   περιουσιακά στοιχεία 4.850.354 5.727.857 τίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 32.512.329 37.201.436 Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων 2.188.021 3.865.068
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων 2.627.096 1.040.436
Μετοχικό Κεφάλαιο 5.715.000 5.715.000 (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 4.316.676 7.603.955   (πλην δανειακών) 247.726 -729.516
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών Μείον
   μητρικής (α) 10.031.676 13.318.955 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή 

  έξοδα καταβεβλημένα -696.712 -606.821
Σύν. Ιδ. Κεφαλαίων (γ)=(α) 10.031.676 13.318.955 Καταβλημένοι φόροι 0 0

Σύνολο εισροών/(εκροών) από
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 6.775.329 3.870.951 λειτουργικές δραστηριότητες (α) 2.234.394 1.950.064
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 13.312.413 15.362.292 Επενδυτικές ∆ραστηριότητες 
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.392.911 4.649.238 Αγορά ενσώματων και άϋλων 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (δ) 22.480.653 23.882.481 παγίων στοιχείων -36.565 -369.412

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσ.& άϋλων στοιχ. 0 0
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τόκοι εισπραχθέντες 2.691 3.544
 & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 32.512.329 37.201.436 Μερίσματα εισπραχθέντα 41.290 0

Σύνολο εισροών/(εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β) 7.416 -365.868

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χρηματοδοτικές ∆ραστηριότητες 
1.1-30.9.2012 1.1-30.9.2011 Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 3.205.200 4.340.697

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  έναρξης περιόδου Εξοφλήσεις δάνειων -5.241.400 -5.997.365
 (1.1.2012 & 1.1.2011 αντίστοιχα) 13.318.955 19.125.833 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) 0 -9.256
 μετά από φόρους -3.287.279 -2.631.718 Σύνολο εισροών/(εκροών) από
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  λήξεως περιόδου χρηματ/κές δραστηριότητες (γ) -2.036.200 -1.665.924
(30.9.2012 & 30.9.2011 αντ/χα) 10.031.676 16.494.115 Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά

 διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου
 (α) + (β) + (γ) 205.610 -81.728

1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31ης ∆εκεμβρίου 2011. Ταμειακά ∆ιαθέσιμα και ισοδύναμα
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 17 των Ενδιάμεσων  έναρξης περιόδου 174.871 693.688
    Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων. Ταμειακά ∆ιαθέσιμα και ισοδύναμα
3. ∆εν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρίας.  λήξης περιόδου 380.481 611.960
4. Το προσωπικό της εταιρίας ανέρχεται σε σαράντα έξι (46) άτομα την 30/09/2012 και σε εβδομήντα πέντε  
     (75) άτομα την 30/09/2011. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5. Τα σωρευτικά ποσά των προβλέψεων (σημείωση 17) που έχουν διενεργηθεί από την εταιρία είναι τα 1.1-30.9.2012 1.1-30.9.2011 1.7-30.9.2012 1.7-30.9.2011
      ακόλουθα: Κύκλος εργασιών 6.468.401 11.146.453 1.443.215 3.544.445

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ Εταιρία Μικτά Κέρδη/(Ζημίες) -887.355 -362.867 2.409 -218.158
     Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 68.791 Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων χρημ/κών
     Προβλέψεις για αποχώρηση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 267.276 & επενδυτικών αποτελεσμάτων -2.529.303 -2.114.929 -480.116 -721.552
6. ∆εν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή από διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων -3.293.421 -2.641.975 -678.082 -1.016.006
     διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α) -3.287.279 -2.631.718 -712.354 -1.005.848
     λειτουργία της επιχείρησης. Κατανέμονται σε:
7. Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα απαιτήσεων Ιδιοκτήτες μητρικής -3.287.279 -2.631.718 -712.354 -1.005.848
    & υποχρεώσεων της Εταιρίας στην λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από τις συναλλαγές Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά 
    της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 προς αυτήν μέρη είναι οι εξής: από φόρους (Β) 0 0 0 0

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ Εταιρία Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (έξοδα)
     (α) Έσοδα 66.007 μετά από φόρους (Α)+(Β) -3.287.279 -2.631.718 -712.354 -1.005.848
     (β) Έξοδα 72.281 Κατανέμονται σε:
     (γ) Απαιτήσεις 79.360 Ιδιοκτήτες μητρικής -3.287.279 -2.631.718 -712.354 -1.005.848
     (δ) Υποχρεώσεις 50.053 Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά 
     (ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθ. στελεχών & μελών της ∆ιοίκησης 388.118 μετοχή  (σε €) -0,2588 -0,2072 -0,0561 -0,0792
     (στ) Απαιτήσεις από διευθ. στελέχη & μέλη της ∆ιοίκησης 0 Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών, 
     (ζ) Υποχρεώσεις προς διευθ. στελέχη & μέλη της ∆ιοίκησης 4.233 επενδυτικών αποτελεσμάτων 
8. ∆εν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου, μετοχές της μητρικής εταιρίας που κατέχονται από την & αποσβέσεων -2.131.737 -1.619.103 -432.412 -576.608
     ίδια. Η εταιρία EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ κατέχει την 30/09/2012  572.990 κοινές ανώνυμες μετοχές
     συνολικής αξίας κτήσης 2.172.949 ευρώ.

Οινόφυτα Βοιωτίας, 28 Νοεμβρίου 2012
Ο  Πρόεδρος του ∆.Σ. Ο  Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. Ο Οικονομικός ∆ιευθυντής Ο Υπεύθυνος του Λογιστηρίου

& ∆ιευθύνων Σύμβουλος
ΛΙΜΠΑΡΕΤ Τ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΑΡΙΣ Λ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΚΟΜΝΗΝΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΡΕΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

Α∆Τ ΑΕ 552248 Α∆Τ Π 320257 Α∆Τ Φ 044018 Α∆Τ ΑΙ 053087
ΑΡ. Α∆. 49048 Α ΤΑΞΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

(Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28-04-2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΔΡΑ: 56o χλμ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 9615/06/Β/86/41

ΤΖΗΛΙΟΣ 52.47.111-2

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 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.  

28 Νοεμβρίου 2012


