
Πιήξεο όλνκα : ΜΑΚΗΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Γηεύζπλζε έδξαο εηαηξείαο : 5o ΥΗΛ. ΘΔ/ΝΗΚΖ-ΚΑΛΟΥΩΡΗΟΤ 1/1/-31/12/2012 1/1/-31/12/2011

Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ : 8595/62/Β/86/430 Καζαξή Θέζε έλαξμεο πεξηόδνπ (1/1/2012 θαη 1/1/2011) 19.727.858,04 20.410.639,10

Ζκεξνκελία ζύζηαζεο : 18/05/1977 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 826.704,37 752.418,94

Μείσζε θεθαιαίνπ (478.400,00) (1.435.200,00)

Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ : 094058049 Καζαξή Θέζε ιήμεο πεξηόδνπ (31/12/2012 θαη 31/12/2011) 20.076.162,41 19.727.858,04

Δπνπηεύνπζα αξρή : ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ (Πνζά ζε €)

Κύξηα Γξαζηεξηόηεηα : ΜΔΣΑΦΟΡΔ - LOGISTICS 1/1/-31/12/2012 1/1/-31/12/2011

ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ : Μαθηόο Θσκάο ΠΡΟΔΓΡΟ Σακηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Μαθηόο Δ. Θξαζύβνπινο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ Κέξδε (Εεκίεο) πξν θόξσλ 995.933,85 924.924,75

Μαθηόο Θ. Θξαζύβνπινο ΜΔΛΟ Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα :

Μαθηνύ Θ. νθία ΜΔΛΟ Απνζβέζεηο 1.566.669,51 1.519.060,32

Μαθηνύ Δ. καξώ ΜΔΛΟ Πξνβιέςεηο απνδ. Πξνζσπηθνύ (24.849,36) 18.276,56

Ζκεξνκελία ιήμεο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο : 31/12/2012 Έζνδα επηρνξεγήζεσλ ελζώκαησλ  αθηλεηνπνηήζεσλ (244.107,70) (244.107,70)

Γηάξθεηα Υξήζεσο : 12 κήλεο Πξόβιεςε απνκείσζεο επηζθαιώλ απαηήζεσλ 67.381,73 53.961,72

Σύπνο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ (από ηηο νπνίεο αληιήζεθαλ ηα ζπλνπηηθά ζηνηρεία) :  Δηήζηεο Πξνβιέςεηο ππνηίκεζεο ρξενγξάθσλ (142.945,40) 131.628,84

Ζκεξνκελία έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Εεκίεο από εθπνίεζε ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 207.833,56 -

 (από ηηο νπνίεο αληιήζεθαλ ηα ζπλνπηηθά ζηνηρεία)  : Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 903.327,73 785.000,61

Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο : ΠΔΡΗΚΛΖ ΓΡΖΓ. ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ Λεηηνπξγηθά θέξδε πξίλ ηηο κεηαβνιέο Κεθαιαίνπ Κίλεζεο 3.329.243,92 3.188.745,10

Διεγθηηθή Δηαηξεία : ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΟΡΚΩΣΟΗ ΛΟΓΗΣΔ Α.Δ.O.E. Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγ/κωλ θεθαιαίνπ 

Σύπνο έθζεζεο Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή : Με επηθύιαμε θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ όπνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί νη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο : www.makios.com.gr (Αύμεζε)/Μείσζε απνζεκάησλ (28.261,58) 14.015,95

(Αύμεζε)/Μείσζε απαηηήζεσλ (1.599.315,38) (1.205.517,20)

Αύμεζε/(Μείσζε) ππνρξεώζεσλ 183.144,85 504.128,20

Σακηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 1.884.811,81 2.501.372,05

Μείνλ :

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη (297.770,20) (93.435,66)

                             (Πνζά ζε €) Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (960.631,17) (846.460,90)

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 31/12/2012 31/12/2011 Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 626.410,44 1.561.475,49

Με Κπθινθνξηαθά ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ

Πάγηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 39.687.628,90 40.150.698,91 Σακηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Απνζέκαηα 155.734,86 127.473,28 Αγνξέο ελζσκάησλ παγίσλ (1.248.760,83) (475.707,02)

Απαηηήζεηο από πειάηεο 9.342.730,60 7.810.796,95 Αγνξέο άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (112.159,82) -

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εύινγε αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ 631.963,16 960.723,90 Δίζπξαμε/Πιεξσκή εγγπήζεσλ 586,44 (14.215,20)

Σακηαθά δηαζέζηκα 1.075.561,18 942.582,05 Αγνξά ρξεκ/θώλ ζηνηρείσλ - (601.439,31)

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 50.893.618,70 49.992.275,09 Δίζπξαμε από πώιεζε ρξεκ/θώλ ζηνηρείσλ 471.700,88 542.037,09

ΠΑΘΗΣΙΚΟ Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζσκάησλ παγίσλ 48.901,15 113.642,84

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο - δαλεηαθέο 5.947.949,48 7.500.334,09 Δηζπξάμεηο ηόθσλ- ρξενγξάθσλ 57.308,70 61.460,29

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο - ινηπέο 8.594.440,62 9.086.815,87

Βξαρππξόζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεώζεηο 10.141.189,40 7.589.010,75 Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)                                          (782.423,48) (374.221,31)

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 6.133.876,79 6.088.256,34

ύλνιν ππνρξεώζεωλ (α) 30.817.456,29 30.264.417,05 Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Μεηνρηθό θεθάιαην 5.262.400,00 5.740.800,00 Πιεξσκή ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ (232.401,87) (421.115,06)

Λνηπά ζηνηρεία Καζαξήο Θέζεο κεηόρσλ εηαηξείαο 14.813.762,41 13.987.058,04 Δπηζηξνθέο δαλείσλ 999.794,04 (493.800,41)

ύλνιν Καζαξήο Θέζεο κεηόρωλ (β) 20.076.162,41 19.727.858,04 Μείσζε θεθαιαίνπ (478.400,00) (1.435.200,00)

ύλνιν Παζεηηθνύ (α+β) 50.893.618,70 49.992.275,09 Καζαξέο Σακηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 288.992,17 (2.350.115,47)

(Πνζά ζε €) Καζαξή αύμεζε / κείωζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα 

1/1/-31/12/2012 1/1/-31/12/2011 θαη ηζνδύλακα (α+β+γ) 132.979,13 (1.162.861,29)

ύλνιν θύθινπ εξγαζηώλ 32.310.281,35 31.114.131,81 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ 942.582,05 2.105.443,34

Μηθηά απνηειέζκαηα 3.347.701,84 3.152.811,14 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ 1.075.561,18 942.582,05

Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη

απνζβέζεσλ 3.322.980,43 3.360.614,52

Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 1.756.310,92 1.841.554,20

Κέξδε (δεκίεο) πξν θόξσλ ζύλνιν 995.933,85 924.924,75

Μείνλ θόξνη (169.229,48) (172.505,81)

Κέξδε (δεκίεο) κεηά από θόξνπο 826.704,37 752.418,94

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 826.704,37 752.418,94

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 826.704,37 752.418,94

1. Ζ επηθύιαμε ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ζην νπνίν αλαθέξεηαη ν Οξθσηόο Διεγθηήο - Λνγηζηήο αθνξά αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο. ( βιέπε επόκελε ζεκείσζε 2).

2.  Ζ εηαηξεία έρεη ειεγρζεί από ηηο αξκόδηεο θνξνινγηθέο αξρέο έσο θαη ηε ρξήζε 2008.

3.  Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο δελ έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηώζεηο.

4.  Γελ πθίζηαληαη εθθξεκείο αγσγέο ή πξνζθπγέο ελώπηνλ νπνηνπδήπνηε δηθαζηεξίνπ, νη νπνίεο κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ νπζησδώο ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο.

5.  Ο αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ηεο εηαηξείαο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 2012 θαη ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο 2011, ήηαλ 71  θαη 68 άηνκα αληίζηνηρα.

6.  Οη επελδύζεηο ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ρξήζεο 2012 αλήιζαλ ζε 1.360 ρηι. € πεξίπνπ.

7. Σα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη αγνξώλ ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο εηαηξείαο ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ, πνπ έρνπλ πξνθύςεη από 

     ζπλαιιαγέο ηεο κε ζπλδεδεκέλα κέξε, όπσο απηά νξίδνληαη από ην Γ.Λ.Π. 24, έρνπλ σο αθνινύζσο (πνζά ζε ρηιηάδεο επξώ) : 

 α) Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 2.712

 β) Τπνρξεώζεηο 268

 γ) Ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο 159

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΗΔΘΤΝΣΖ

& Γ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΘΩΜΑ ΜΑΚΗΟ ΘΡΑΤΒΟΤΛΟ Δ. ΜΑΚΗΟ ΘΡΑΤΒΟΤΛΟ Θ. ΜΑΚΗΟ

Α.Γ.Σ. ΑΔ 179757 Α.Γ.Σ. ΑΒ 700259 Α.Γ.Σ. ΑΒ 717919

ΜΑΚΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΣΗ ΥΡΗΗ από 1ε Ιαλνπαξίνπ 2012 κέρξη 31ε Γεθεκβξίνπ 2012

( δεκνζηεπόκελα βάζεη ηνπ Ν.2190, άξζξν 135 από επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηά ηα Γ.Λ.Π. ) 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

                         (Πνζά ζε €)

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζηνρεύνπλ ζε κηα ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο ΜΑΚΗΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ . Ο αλαγλώζηεο πνπ επηδεηά λα αληιήζεη νινθιεξσκέλε εηθόλα ηεο νηθνλνκηθήο

ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξέπεη λα εμαζθαιίζεη πξόζβαζε ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή. Δλδεηθηηθά κπνξεί

λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο www.makios.com.gr όπνπ αλαξηώληαη ηα ελ ιόγσ ζηνηρεία.

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΥΡΗΗ          

ΑΝΓΡΔΑ ΠΔΣΡΗΓΖ

ΑΓΣ : Φ159422 /Α.Μ. 007789

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ 

ΣΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

Θεζζαινλίθε, 30 Μαξηίνπ 2013

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ  ΥΡΗΗ          


