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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
από 01 Ιανουαρίου 2015 έως 30 Ιουνίου 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
30/06/2015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2014

30/06/2015

01/01- 30/06/14
01/01- 30/06/15

31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Κύκλος εργασιών

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία

53.808.307

54.061.211

53.805.352

54.058.029

2.260.000

2.260.000

2.260.000

2.260.000

Μικτά κέρδη / (ζημίες)

01/04- 30/06/14

8.044.180

Συνεχιζόμενες
Δραστηριότητες
10.810.325

Διακοπείσες
Δραστηριότητες
278.099

(1.413.430)

(1.704.191)

01/04- 30/06/15

11.088.424

4.752.917

Συνεχιζόμενες
Δραστηριότητες
6.153.073

(5.345)

(1.709.535)

(402.534)

(870.972)

Σύνολο

Διακοπείσες
Δραστηριότητες
131.557
(2.528)

(873.500)

Σύνολο
6.284.630

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και

38.919

επενδυτικών αποτελεσμάτων

(3.569.590)

(4.339.999)

(110.692)

(4.450.691)

(1.579.370)

(2.671.855)

(52.364)

(2.724.219)

202.718

202.718

119.216

119.216

Κέρδη / (ζημίες ) προ φόρων

(5.827.565)

(5.606.365)

(206.907)

(5.813.272)

(3.219.112)

(3.303.653)

(99.486)

(3.403.138)

Αποθέματα

4.978.423

6.646.171

6.265.934

7.595.075

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)

(6.014.060)

(5.650.831)

(207.565)

(5.858.397)

(3.255.363)

(3.181.946)

(100.144)

(3.282.091)

Απαιτήσεις από πελάτες

7.900.077

8.706.951

7.960.754

8.782.026

Κατανέμονται σε :

4.188.843

Ιδιοκτήτες μητρικής

(6.014.060)

(5.650.831)

(207.565)

(5.858.397)

(3.255.363)

(3.181.946)

(100.144)

(3.282.091)

39.667

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

3.598.986

Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

39.078

4.208.481

39.614

3.574.872

356.600

297.952

334.586

128.293

73.144.778

76.422.562

74.360.328

77.170.401

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

-

-

-

-

-

-

-

-

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

-

-

-

-

-

-

-

-

(6.014.060)

(5.650.831)

(207.565)

(5.858.397)

(3.255.363)

(3.181.946)

(100.144)

(3.282.091)

(6.014.060)

(5.650.831)

(207.565)

(5.858.397)

(3.255.363)

(3.181.946)

(100.144)

(3.282.091)

-

-

-

-

-

-

-

-

(0,4626)

(0,4347)

(0,0160)

(0,4506)

(0,2504)

(0,2448)

(0,0077)

(0,2525)

(2.373.403)

(3.129.455)

52.741

(3.076.714)

(981.254)

(2.066.692)

29.240

(2.037.452)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)
Κατανέμονται σε :
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ιδιοκτήτες μητρικής

Μετοχικό Κεφάλαιο

13.000.000

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

13.000.000

13.000.000

(7.760.589)

(1.746.529)

(5.954.083)

866

5.239.411

11.253.471

7.045.917

13.000.866

(β)

13.000.000

Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (σε ευρώ )
Κέρδη / (ζημίες ) προ φόρων , χρηματοδοτικών
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

-

-

-

-

5.239.411

11.253.471

7.045.917

13.000.866

7.871.579
1.964.403

7.685.085
2.035.388

7.871.756
1.964.403

7.685.378
2.035.388

-

20.905.355

-

20.905.355

2.015.412

1.287.112

2.007.491

1.270.682

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

45.037.884

20.265.723

44.537.884

19.764.195

Μικτά κέρδη / (ζημίες)

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

11.016.089

12.990.428

10.932.877

12.508.537

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και

67.905.367

65.169.091

67.314.411

64.169.535

73.144.778

76.422.562

74.360.328

77.170.401

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)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/01- 30/06/15
Κύκλος εργασιών

8.044.180

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
δραστηριότητες)

(συνεχιζόμενες

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

30/06/2014

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/2015

4.752.917

Σύνολο
6.204.136

-

(1.593.494)

(421.075)

(825.347)

-

(825.347)

επενδυτικών αποτελεσμάτων

(3.528.396)

(4.147.590)

-

(4.147.590)

(1.578.451)

(2.576.736)

-

(2.576.736)

Κέρδη / (ζημίες ) προ φόρων

(5.768.571)

(6.028.956)

-

(6.028.956)

(3.209.102)

(3.823.534)

-

(3.823.534)

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)

(5.954.949)

(6.073.422)

-

(6.073.422)

(3.242.850)

(3.702.509)

-

(3.702.509)

-

-

-

-

-

-

(5.954.949)

(6.073.422)

-

(6.073.422)

(3.242.850)

(3.702.509)

-

(3.702.509)

(0,4581)

(0,4672)

-

(0,4672)

(0,2494)

(0,2848)

-

(0,2848)

(2.333.095)

(2.937.046)

-

(2.937.046)

(1.070.360)

(1.971.573)

-

(1.971.573)

-

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (σε ευρώ )

30/06/2015
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01/01/2015 & 01/01/2014 αντίστοιχα)

10.889.895

01/04- 30/06/14
Συνεχιζόμενες
Διακοπείσες
Δραστηριότητες
Δραστηριότητες
6.204.136
-

(1.593.494)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

01/04- 30/06/15

Σύνολο

(1.470.582)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

01/01- 30/06/14
Συνεχιζόμενες
Διακοπείσες
Δραστηριότητες
Δραστηριότητες
10.889.895
-

-

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

30/06/2014

11.253.471

23.842.364

13.000.866

23.821.019

(6.014.060)

(5.650.831)

(5.954.949)

(6.073.422)

-

(207.565)

-

-

5.239.411

17.983.968

7.045.917

17.747.597

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

Έμμεση Μέθοδος

01/01- 30/06/15

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01- 30/06/14

01/01- 30/06/15

01/01- 30/06/14

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 8 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 11 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 30/06/2015 και κατά την 30/06/2014 ανέρχεται σε 244 και 258 άτομα αντίστοιχα
και στον Όμιλο 250 και 280 άτομα αντίστοιχα.
7. Τα ποσά των σχηματισμένων προβλέψεων την 30/06/2015 αναλύονται ως εξής (ποσά σε €) :
Εταιρείας
Ομίλου
Προβλέψεις για επιδικίες
278.081
278.081
Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
236.592
236.592
Λοιπές προβλέψεις
980.000
980.000
8. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τα συνδεδεμένα μέρη (Δ.Λ.Π.24) για την περίοδο 01/01 έως 30/06/2015 έχουν ως εξής (ποσά σε €):
Εταιρείας
Ομίλου
α) Έσοδα
5.248
5.248
β) Έξοδα
216.173
γ) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
1.349.128
δ) Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη
1.117.184
1.117.184
ε) Αμοιβές & έξοδα διευθυντικών στελεχών & μελών Δ.Σ.
30.617
39.833
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη Δ.Σ.
ζ ) Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη & μέλη Δ.Σ.
125.400
125.400
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 στην παράγραφο 6.2 της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και στο γεγονός ότι το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου είναι αρνητικό κατά
39,2 εκατ. ευρώ, η κεφαλαιακή του επάρκεια έχει επιδεινωθεί σημαντικά και ο δείκτης “Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
συνολικών αποσβέσεων” (EBITDA) του ομίλου και για την εξαμηνιαία περίοδο 1.1 έως 30.6.2015 ήταν αρνητικός. Τα παραπάνω γεγονότα σε συνδυασμό με τις γενικότερες
δυσμενείς συνθήκες και περιορισμούς στην Ελληνική οικονομία υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας για την ικανότητα του Ομίλου να συνεχίσει απρόσκοπτα τη
δραστηριότητά του. Στην επεξηγηματική σημείωση 6.2 παρατίθενται και οι δράσεις της Διοίκησης για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού. Στο συμπέρασμα μας δεν
διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

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
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Χρηματοδοτικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(α)

(β)

(γ)

(5.827.565)
-

(5.606.365)
(206.907)

(5.768.571)
-

(6.028.956)
-

1.267.311
295.127
2.257.976
(61.197)

1.281.808
1.089.274
1.266.366
(51.274)

1.266.425
303.637
2.240.176
(61.197)

1.281.808
1.089.274
615.000
1.266.366
(51.274)

345.461
500.673
(1.094.741)
(2.316.954)

(89.126)
(971.757)
731.400
(2.556.581)

63.925
261.141
(764.613)
(2.459.077)

(89.126)
(971.757)
731.400
(2.157.265)

1.030.638
432.358
(3.779.950)

1.558.721
48.876
(1.011.392)
(3.152.786)

1.011.301
162.471
(3.632.849)

1.558.721
48.876
(3.764.862)

(29.781)
45

(1.222)
8

(29.227)
35

(1.222)
8

(29.736)

1.500
(1.567)
(1.281)

(29.192)

1.500
286

3.868.334
-

3.884.753
(669.380)

3.868.334
-

3.884.753
-

3.868.334

3.215.373

3.868.334

3.884.753

58.648
297.952
356.600

61.306
195.305
256.611

206.293
128.293
334.586

120.177
117.307
237.483

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 Αυγούστου 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΄

