ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11141/06/Β/86/29 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 054408721000 / Σωκράτη Οικονόμου 3, Αλεξανδρούπολη, Τ.Κ.68 100

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2019
(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.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διεύθυνση έδρας εταιρείας :
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών :
Αρ. ΓΕΜΗ :
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία :

Ημερομηνία έγκρισης των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων
Νόμιμος Ελεγκτής :
Ελεγκτική Εταιρεία :
Τύπος έκθεσης επισκόπησης :

Σωκράτη Οικονόμου 3, Αλεξανδρούπολη Τ.Κ. 68100
11141/06/Β/86/29
54408721000
Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού
Γ.Γ.Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών & Πίστεως
25-Σεπ-2019
Κωνσταντίνος Εμ. Αντωνακάκης - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22 781
Grant Thornton A.E. Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :
Εκτελεστικά μέλη
Λουκία Α. Σαράντη - Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος
Γεώγιος Α. Σαράντης - Αντιπρόεδρος
Ευθύμιος Κ. Κωνσταντόπουλος - Εκτελεστικό μέλος

Μη εκτελεστικά μέλη
Ελένη Μ. Παπανικολάου - Ανεξάρτητο μέλος
Βασίλειος Α. Παπαδόπουλος - Ανεξάρτητο μέλος

Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη - Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση
της δραστηριότητας

Διεύθυνση Διαδικτύου :

www.akritas.gr

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
30/06/2019
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

41.765.331
191.936
4.608.919
93.364
138.528
4.769.569
7.094.606
3.788.083
67.067
62.517.404

Δικαιώματα χρήσης ΔΠΧΑ 16
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Ποσά για αύξηση κεφαλαίου
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
(β)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Επιχορηγήσεις επενδύσεων
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
(δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

(γ) + (δ)

17.700.914
4.037.084
(33.685.221)
(11.947.223)
(11.947.223)
35.377.500
4.641.490
1.458.912
2.038.131
16.449.931
14.498.664
74.464.627
62.517.404

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2018

30/06/2019

43.139.850
217.095
4.608.919
73.041
139.310
3.969.933
5.508.176
3.725.075
292.798
61.674.197

41.765.054
181.174
4.608.919
93.364
223.554
119.519
4.769.505
7.094.606
3.761.144
67.020
62.683.859

13.000.000
8.427.000
(30.578.553)
(9.151.553)
(9.151.553)
46.273.500
4.800.108
1.522.997
1.667.411
3.792.404
12.769.330
70.825.750
61.674.197

17.700.914
4.037.084
(33.501.419)
(11.763.421)
(11.763.421)
35.377.500
4.641.490
1.458.912
2.027.547
16.449.931
14.491.901
74.447.281
62.683.859

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

31/12/2018
43.139.499
217.095
4.608.919
73.041
223.554
119.069
3.969.862
5.508.150
3.697.670
292.438
61.849.297

13.000.000
8.427.000
(30.446.418)
(9.019.418)
(9.019.418)
46.273.500
4.800.108
1.522.997
1.659.782
3.391.804
13.220.523
70.868.714
61.849.297

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2019 και 01/01/2018 αντίστοιχα)
Επίδραση από την εφαρμογή ΔΠΧΑ 9
Αναμορφωμένο υπόλοιπο 01/01/2018
Δαπάνες αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Κεφαλαιοποιούμενες δανειακές υποχρεώσεις
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/06/2019 και 30/06/2018 αντίστοιχα)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
30/06/2019
30/06/2018
(9.151.553)
(11.596.449)
(286.310)
(9.151.553)
(11.882.759)
(10.535)
310.998
(3.096.133)
(3.021.482)
(11.947.223)
(14.904.241)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/2019
30/06/2018
(9.019.418)
(11.580.233)
(286.310)
(9.019.418)
(11.866.543)
(10.535)
310.998
(3.044.467)
(2.976.676)
(11.763.421)
(14.843.219)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Οι ενοποιούμενες εταιρείες και η αντίστοιχη μέθοδος ενοποίησης αναφέρονται στη σημείωση 8 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.
Δεν υπήρξε μεταβολή στη δομή του ομίλου ή στις μεθόδους ενοποίησης των εταιρειών του ομίλου.
Οι οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας περιλαμβάνονται μόνο στις ανωτέρω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Πληροφορίες για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του ομίλου αναφέρονται στη σημείωση 11 των οικονομικών καταστάσεων.
Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2018 πλέον αυτές που αφορούν νέα πρότυπα & διερμηνείες.
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.

7.

Το απασχολούμενο στη μητρική εταιρεία προσωπικό κατά την 30.06.2019 και κατά την 30.06.2018 ανέρχεται σε 243 και 244 άτομα αντίστοιχα και στον Όμιλο 247 και 249 άτομα
αντίστοιχα.

8.

Τα ποσά των σχηματισμένων προβλέψεων την 30.06.2019 αναλύονται ως εξής (ποσά σε €) :

9.
10.

11.
12.

Εταιρείας
150.569
1.367.000

Ομίλου
150.569
1.367.000

Εταιρείας
6.514
887.996
3.653
353.892
73.000
1.000
298.986

Ομίλου
6.514
1.680
3.653
19.113
86.914
1.000
298.986

Προβλέψεις για φορολογικές διαφορές
Λοιπές προβλέψεις
Πληροφορίες για τα εμπράγματα βάρη του ομίλου αναφέρονται στη σημείωση 19 της οικονομικής έκθεσης.
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τα συνδεδεμένα μέρη (Δ.Λ.Π.24) για την περίοδο 01.01 έως 30.06.2019 έχουν ως εξής (ποσά σε €):

α) Έσοδα
β) Έξοδα
γ) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
δ) Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη
ε) Αμοιβές & έξοδα διευθυντικών στελεχών & μελών Δ.Σ.
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη Δ.Σ.
ζ ) Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη & μέλη Δ.Σ.
Δεν κατέχονται ίδιες μετοχές ή μετοχές της μητρικής από θυγατρικές εταιρείες.
Η ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας στην Έκθεση των Νομίμων Ελεγκτών διατυπώνεται ως εξής :

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημίες)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημίες ) προ φόρων
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)
Κατανέμονται σε :
Ιδιοκτήτες μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)
Κατανέμονται σε :
Ιδιοκτήτες μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (σε ευρώ )
Κέρδη / (ζημίες ) προ φόρων , χρηματοδοτικών
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 - 30/06/2019
14.766.480
162.931

1/1 - 30/06/2018
14.456.839
546.013

1/1 - 30/06/2019
14.766.480
107.431

1/1 - 30/06/2018
14.456.839
406.889

(1.809.310)
(3.254.751)
(3.096.133)

(1.479.324)
(3.055.980)
(3.021.482)

(1.767.646)
(3.203.085)
(3.044.467)

(287.436)
(3.011.174)
(2.976.676)

(3.096.133)
(3.096.133)

(3.021.482)
(3.021.482)

(3.044.467)
(3.044.467)

(2.976.676)
(2.976.676)

(3.096.133)
-

(3.021.482)
-

(3.044.467)
-

(2.976.676)
-

(0,2382)

(0,2324)

(0,2342)

(0,2290)

(591.613)

(315.499)

(552.505)

(287.436)

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1 - 30/06/2019
1/1 - 30/06/2018

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 - 30/06/2019
1/1 - 30/06/2018

Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κέρδη (ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον : Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Επενδυτικά αποτελέσματα
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Άλλα μη ταμειακά έξοδα (έσοδα)
Λειτουργικές ταμειακές ροές πριν από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
Πλέον (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων ( πλην δανειακών )

(3.254.751)

(3.055.980)

(3.203.085)

(3.011.174)

1.281.783
(49.876)
132
1.445.309
(56.857)
(634.260)

1.227.911
16.930
1.576.655
(56.243)
(290.727)

1.279.227
(46.828)
132
1.435.307
(56.857)
(592.105)

1.227.554
18.192
1.560.270
(56.243)
(261.402)

(596.968)
(1.660.531)
1.817.279
(1.074.480)

669.667
(1.211.208)
2.145.875
1.313.607

(596.974)
(1.649.931)
1.351.607
(1.487.402)

669.672
(1.190.208)
2.080.757
1.298.818

(α)

306.021
(438.376)
(942.124)

594.579
307.785
411.243

296.018
(438.653)
(1.344.768)

578.710
307.724
412.384

Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αναλήψεις / (εξοφλήσεις) δανείων
Κεφαλαιοποίηση δανείων
Καταθέσεις μετόχων για αύξηση ΜΚ
Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου
Χρεολύσια χρηματοοικονομικών συμβάσεων
Πληρωμή μερισμάτων

(β)

(92.952)
(13.246)
968
1
(63.863)
(169.092)

(173.038)
3
(834.857)
(1.007.892)

(92.952)
968
1
(77.109)
(169.092)

(173.038)
3
(834.857)
(1.007.892)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
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

(γ)

622.238
310.998
(10.535)
(37.216)
885.485

423.373
423.373

1.022.838
310.998
(10.535)
(34.859)
1.288.442

423.373
423.373

(225.731)
292.798
67.067

(173.276)
251.585
78.310

(225.418)
292.438
67.020

(172.135)
248.535
76.400

Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων
Αναγνώριση δικαιωμάτων χρήσης από μισθώσεις ΔΠΧΑ 16
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Εισπράξεις από την εκποίηση ενσωμάτων και άυλων πάγιων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Λοιπές εισροές ( εκροές ) που δεν περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο κίνησης

"Με βάση τις οικονομικές καταστάσεις της 30.06.2019 υφίστανται συνθήκες που υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας αναφορικά με τη βιωσιμότητα του Ομίλου και την
ικανότητα του να συνεχίσει την επιχειρηματική του δράση, καθώς η καθαρή θέση του Ομίλου είναι αρνητική, ο δείκτης “Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων” (EBITDA) του Ομίλου ήταν και για την εξαμηνιαία περίοδο 1.1 έως 30.06.2019 αρνητικός, ήτοι -591 χιλ. ευρώ, και το κεφάλαιο κίνησης του
Ομίλου είναι αρνητικό κατά -15 εκατ. ευρώ. Η ολοκλήρωση του Σχεδίου Αναδιαρθρώσεως, που μνημονεύεται στις σημειώσεις 6.2 και 19 των Οικονομικών Καταστάσεων, αποτελεί
προϋπόθεση για την επαναφορά της χρηματοοικονομικής ισορροπίας του Ομίλου και την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας. Στο συμπέρασμα μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη για το
θέμα αυτό."

Αλεξανδρούπολη , 25 Σεπτεμβρίου 2019
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ Α. ΣΑΡΑΝΤΗ
Α.Δ.Τ. AZ 416192

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ & ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΪΣΤ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΣΑΡΑΝΤΗΣ
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