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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
από 01 Ιανουαρίου 2015 έως 30 Σεπτεμβρίου 2015 (σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. και του ΟΜΙΛΟΥ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία ή τον Όμιλο να ανατρέξει στη διεύθυνση
διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι ενοποιημένες και οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του Νόμιμου Ελεγκτή, όπου αυτή απαιτείται.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
30/09/2015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2014

30/09/2015

01/01- 30/09/14
01/01- 30/09/15

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Κύκλος εργασιών

14.006.528

Συνεχιζόμενες
Δραστηριότητες
18.394.547

Μικτά κέρδη / (ζημίες)

(1.492.853)

(1.259.550)

31/12/2014

53.190.355

54.061.211

53.187.830

54.058.029

2.260.000

2.260.000

2.260.000

2.260.000

01/07- 30/09/14

Διακοπείσες
Δραστηριότητες
361.449

01/07- 30/09/15

18.755.995

5.962.348

Συνεχιζόμενες
Δραστηριότητες
7.584.222

(6.946)

(1.266.496)

(79.423)

444.641

(1.602)

Σύνολο

Διακοπείσες
Δραστηριότητες
83.350

Σύνολο
7.667.572
443.039

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και

38.919

επενδυτικών αποτελεσμάτων

(4.618.991)

(4.755.777)

(434.853)

(5.190.630)

(1.049.401)

(415.778)

(324.161)

(739.939)

202.718

202.718

119.216

119.216

Κέρδη / (ζημίες ) προ φόρων

(7.505.229)

(6.675.669)

(569.750)

(7.245.419)

(1.677.664)

(1.069.304)

(362.843)

(1.432.147)

Αποθέματα

3.955.742

6.644.755

3.955.663

6.645.726

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)

(8.101.351)

(6.872.868)

(570.440)

(7.443.309)

(2.087.291)

(1.222.037)

(362.875)

(1.584.912)

Απαιτήσεις από πελάτες

6.541.304

8.706.951

6.541.186

8.698.380

Κατανέμονται σε :
(8.101.351)

(6.872.868)

(570.440)

(7.443.309)

(2.087.291)

(1.222.037)

(362.875)

(1.584.912)

-

-

-

-

-

-

-

36.662

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Απαιτήσεις από συνδεμένες επιχειρήσεις

39.078

-

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

36.662

1.372.862

1.032.996

3.813.091

4.209.897

3.701.726

4.188.843

407.788

297.952

405.863

128.293

70.407.659

76.422.562

71.581.009

77.170.401

Ιδιοκτήτες μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)

-

(101.212)

-

-

-

(101.212)

-

-

-

(8.202.563)

(6.872.868)

(570.440)

(7.443.309)

(2.188.503)

(1.222.037)

(362.875)

(1.584.912)

(8.202.563)

(6.872.868)

(570.440)

(7.443.309)

(2.188.503)

(1.222.037)

(362.875)

(1.584.912)

Κατανέμονται σε :
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ιδιοκτήτες μητρικής

Μετοχικό Κεφάλαιο

13.000.000

13.000.000

13.000.000

13.000.000

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

(9.949.092)

(1.746.529)

(8.179.608)

866

3.050.908

11.253.471

4.820.392

13.000.866

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

(β)

-

-

-

-

3.050.908

11.253.471

4.820.392

13.000.866

8.382.419
1.991.075

7.685.085
2.035.388

8.382.419
1.991.075

7.685.378
2.035.388

-

20.905.355

-

20.905.355

1.837.472

1.287.112

1.829.409

1.270.682

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

45.012.823

20.265.723

44.512.823

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

10.132.964

12.990.428

67.356.751
70.407.659

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

(γ) = (α) + (β)

Μακροπρόθεσμες αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Επιχορηγήσεις επενδύσεων
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο υποχρεώσεων
(δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

(γ) + (δ)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (σε ευρώ )

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (διακοπ.δραστηριότητες)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(30/06/2015 & 30/06/2014 αντίστοιχα)

-

-

-

-

(0,1606)

(0,0940)

(0,0279)

(0,1219)

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

(2.826.662)

(2.942.358)

(251.603)

(3.193.961)

(453.259)

187.097

(304.345)

(117.248)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

14.006.528

19.764.195

Μικτά κέρδη / (ζημίες)

(1.758.927)

(1.501.975)

10.044.891

12.508.537

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και

65.169.091

66.760.616

64.169.535

επενδυτικών αποτελεσμάτων

(4.624.503)

(4.888.251)

76.422.562

71.581.009

77.170.401

Κέρδη / (ζημίες ) προ φόρων

(7.483.433)

(7.423.143)

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)

(8.079.262)

(7.620.342)

01/01- 30/09/15

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (σε ευρώ )

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(συνεχιζόμενες

(0,5726)

Κέρδη / (ζημίες ) προ φόρων , χρηματοδοτικών

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
δραστηριότητες)

(0,0439)

Κύκλος εργασιών

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
30/09/2015

(0,5287)

Συνεχιζόμενες
Δραστηριότητες
18.532.216

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01/01/2015 & 01/01/2014 αντίστοιχα)

(0,6232)

30/09/2014

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/09/2015

01/01- 30/09/14
Διακοπείσες
Δραστηριότητες

01/07- 30/09/14
Διακοπείσες
Δραστηριότητες

-

18.532.216

5.962.348

Συνεχιζόμενες
Δραστηριότητες
7.642.321

-

(1.501.975)

(288.345)

91.520

-

(4.888.251)

(1.096.107)

(740.661)

-

(740.661)

-

(7.423.143)

(1.714.861)

(1.394.187)

-

(1.394.187)

-

(7.620.342)

(2.124.312)

(1.546.920)

-

(1.546.920)

01/07- 30/09/15

Σύνολο

Σύνολο
-

7.642.321

-

91.520

(101.212)

-

-

-

(101.212)

-

-

-

(8.180.474)

(7.620.342)

-

(7.620.342)

(2.225.524)

(1.546.920)

-

(1.546.920)

(0,6215)

(0,5862)

-

(0,5862)

(0,1634)

(0,1190)

-

(0,1190)

(2.833.543)

(3.074.832)

-

(3.074.832)

(500.449)

(137.786)

-

(137.786)

Κέρδη / (ζημίες ) προ φόρων , χρηματοδοτικών
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

30/09/2014

11.253.471

23.842.365

13.000.866

23.821.019

(8.202.563)

(6.872.868)

(8.180.474)

(7.620.342)

-

(570.440)

-

-

3.050.908

16.399.056

4.820.392

16.200.677

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Έμμεση Μέθοδος

01/01- 30/09/15

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01- 30/09/14

01/01- 30/09/15

01/01- 30/09/14

Λειτουργικές Δραστηριότητες
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κέρδη (ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Κέρδη προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)
Πλέον : Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Απομείωση επενδύσεων
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Άλλα μη ταμειακά έξοδα (έσοδα)
Πλέον (μείον) προσαρμογές για μεταβολές
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων ( πλην δανειακών )

1. Οι ενοποιούμενες εταιρείες και η αντίστοιχη μέθοδος ενοποίησης αναφέρονται στη σημείωση 9 των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.
2. Δεν υπήρξε μεταβολή στη δομή του ομίλου ή στις μεθόδους ενοποίησης των εταιρειών του ομίλου.
3. Οι οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας περιλαμβάνονται μόνο στις ανωτέρω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
4. Πληροφορίες για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του ομίλου αναφέρονται στη σημείωση 12 των οικονομικών καταστάσεων.
5.Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν ουσιώδη
επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας και του ομίλου.
6. Το απασχολούμενο στη μητρική εταιρεία προσωπικό κατά την 30/09/2015 και κατά την 30/09/2014 ανέρχεται σε 243 και 256 άτομα αντίστοιχα
και στον Όμιλο 249 και 276 άτομα αντίστοιχα.
7. Τα ποσά των σχηματισμένων προβλέψεων την 30/09/2015 αναλύονται ως εξής (ποσά σε €) :
Εταιρείας
Ομίλου
Προβλέψεις για επιδικίες
278.081
278.081
Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
261.672
261.672
Λοιπές προβλέψεις
1.090.000
1.090.000
8. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τα συνδεδεμένα μέρη (Δ.Λ.Π.24) για την περίοδο 01/01 έως 30/09/2015 έχουν ως εξής (ποσά σε €):
Εταιρείας
Ομίλου
α) Έσοδα
8.093
8.093
β) Έξοδα
616.761
6.833
γ) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
1.372.862
δ) Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη
686.692
686.692
ε) Αμοιβές & έξοδα διευθυντικών στελεχών & μελών Δ.Σ.
225.250
253.182
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη Δ.Σ.
ζ ) Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη & μέλη Δ.Σ.
234.033
234.033
9. Δεν κατέχονται ίδιες μετοχές ή μετοχές της μητρικής από θυγατρικές εταιρείες.
10. Το θέμα Έμφασης στην Έκθεση των Νομίμων Ελεγκτών διατυπώνεται ως εξής :
Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι ο δείκτης “Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων” (EBITDA) του
Ομίλου και για την εννεάμηνη περίοδο 1.1 έως 30.9.2015 ήταν αρνητικός, ήτοι - 2.826,66 χιλ. €, που σε συνδυασμό με την υφιστάμενη χρηματοοικονομική διάρθρωση (αρνητικό
κεφάλαιο κίνησης και συνεχιζόμενη επιδείνωση καθαρής θέσης) υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας για την ικανότητα του Ομίλου να συνεχίσει απρόσκοπτα τη
δραστηριότητά του. Στην επεξηγηματική σημείωση 6 παρατίθενται οι δράσεις της Διοίκησης για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού. Στο συμπέρασμα μας δεν διατυπώνεται
επιφύλαξη σε σχέση με το άνω θέμα.

Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Λοιπές εισροές ( εκροές ) που δεν περιλαμβάνονται στο
κεφάλαιο κίνησης
Επενδυτικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αναλήψεις / (εξοφλήσεις) δανείων
Χρηματοδοτικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(α)

(β)

(γ)

(7.505.229)
-

(6.675.669)
(569.750)

(7.483.433)
-

(7.423.143)
-

1.899.015
442.168
2.886.249
(91.795)

1.920.245
1.098.116
1.919.892
(76.841)

1.897.645
450.536
2.858.930
(91.795)

1.920.245
1.098.116
615.000
1.919.892
(76.841)

1.306.177
1.467.514
(3.264.455)
(2.860.355)

(149.916)
(1.488.559)
538.082
(3.484.401)

1.306.100
1.130.342
(3.077.857)
(3.009.531)

(149.916)
(1.488.559)
538.082
(3.047.125)

1.279.751
241.439
286.790
(4.668.335)

2.212.266
19.431
(1.068.500)
(4.647.598)

1.252.420
239.192
(4.501.144)

2.212.266
19.431
(5.278.822)

(31.781)
79

(3.743)
27

(31.227)
68

(3.743)
27

966.601
934.899

1.500
59.753
57.538

966.601
935.441

1.500
(2.216)

3.843.272
-

5.341.247
(745.846)

3.843.272
-

5.341.247
-

3.843.272

4.595.401

3.843.272

5.341.247

109.835
297.952
407.788

5.340
195.305
200.645

277.570
128.293
405.863

60.209
117.307
177.516

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα
της περιόδου (α) + (β) +(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

Αλεξανδρούπολη 28 Νοεμβρίου 2015
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΛΟΥΚΙΑ Α. ΣΑΡΑΝΤΗ
Α.Δ.Τ. AZ 416192

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΣΑΡΑΝΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 417091

ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ
Α.Δ.Τ. Ξ. 767833

ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΛΑΜΠΟΥΡΑΣ
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 0057212/ Α΄

