
 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :   

Εκτελεστικά μέλη Μη εκτελεστικά μέλη

Αρ. ΓΕΜΗ : Λουκία Α. Σαράντη  - Πρόεδρος Δημήτριος Καιρίδης - Ανεξάρτητο μέλος

Γεώργιος Α. Σαράντης  - Διευθύνων Σύμβουλος Αναστάσιος Γ. Χρυσοχοϊδης - Ανεξάρτητο μέλος

Γ.Γ.Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Ιωάννης Χ. Τζίτζικας  - Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος Βασίλειος Α. Παπαδόπουλος  - Ανεξάρτητο μέλος

Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών & Πίστεως Σαράντης Γκάγκας

Διεύθυνση Διαδικτύου :

Ο ΟΜΙΛΟΣ

1/1 - 31/12/2015

Σύνολο

Συνεχιζόμενες 

Δραστηριότητες

Διακοπείσες 

Δραστηριότητες Σύνολο 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014

Κύκλος εργασιών 20.446.691 25.309.008 452.467 25.761.475 Κύκλος εργασιών 20.446.691 25.538.766

Μικτά κέρδη / (ζημίες) (1.317.659) (1.694.985) (2.331) (1.697.316) Μικτά κέρδη / (ζημίες) (1.707.514) (1.962.374)

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών 

& επενδυτικών αποτελεσμάτων (6.020.873) (6.140.257) (698.634) (6.838.891) & επενδυτικών αποτελεσμάτων (6.033.379) (6.201.741)

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (10.893.909) (8.604.436) (3.816.657) (12.421.093) (12.264.956) (10.529.626)

Μείον Φόροι (305.958) 374.151 (123.203) 250.948 Μείον Φόροι (303.776) 373.674

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους  (Α) (10.587.951) (8.978.587) (3.693.453) (12.672.041) Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους  (Α) (11.961.180) (10.903.300)

Κατανέμονται σε: Κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες μητρικής (10.587.951) (8.978.587) (3.693.453) (12.672.041) Ιδιοκτήτες μητρικής (11.961.180) (10.903.300)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  -  -  -  - Μη ελέγχουσες συμμετοχές  -  - 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (38.274) 83.147  - 83.147 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (38.274) 83.147

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (10.626.224) (8.895.440) (3.693.453) (12.588.893) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (11.999.454) (10.820.153)

Κατανέμονται σε: Κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες μητρικής (10.626.224) (8.895.440) (3.693.453) (12.588.893) Ιδιοκτήτες μητρικής (11.999.454) (10.820.153)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  -  -  -  - Μη ελέγχουσες συμμετοχές  -  - 

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή  βασικά (σε ευρώ) (0,8145) (0,6907) (0,2841) (0,9748) Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή  βασικά (σε ευρώ) (0,9201) (0,8387)

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων (3.633.857) (3.724.708) (386.442) (4.111.151) αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων (3.647.249) (3.786.192)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Έμμεση μέθοδος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 Λειτουργικές Δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (10.893.909) (8.604.436) (12.264.956) (10.529.626)

52.142.320 54.061.211 52.140.135 54.058.029 Κέρδη προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)  - (3.816.657)  -  - 

1.582.000 2.260.000 1.582.000 2.260.000 Πλέον : Προσαρμογές για:

33.907 39.078 33.907 38.919 Αποσβέσεις 2.529.110 2.557.937 2.528.224 2.557.937

205.193 202.718 119.216 119.216 Προβλέψεις 1.017.884 941.521 1.024.544 941.521

4.303.479 6.644.755 4.303.404 6.645.726 (Κέρδη)/ Ζημίες από πώληση παγίων στοιχείων 378.757 10.070 378.757 10.070

5.740.182 8.706.951 5.740.064 8.698.380 Απομειώσεις επενδύσεων 678.000  - 2.072.804 1.251.741

Απαιτήσεις από συνδεμένες επιχειρήσεις  -  -  - 1.032.996 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 3.816.278 2.464.178 3.780.015 2.464.178

3.518.475 4.209.897 3.498.731 4.188.843 Άλλα μη ταμειακά έξοδα /(έσοδα) (122.239) 586.721 (122.239) 586.721

Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 248.511 297.952 236.852 128.293 Λειτουργικές ταμ.ροές πριν από τις μεταβολές κεφαλ. κίνησης (2.596.118) (5.860.665) (2.602.850) (2.717.457)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 67.774.067 76.422.562 67.654.310 77.170.401 Πλέον : Προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλ. κίνησης    

Μείωση / (αύξηση)  αποθεμάτων 867.677 (174.610) 867.596 773.333

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων 1.632.392 (610.340) 2.820.330 (1.558.282)

Μετοχικό Κεφάλαιο 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 Αύξηση /(μείωση) υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) (2.563.626) (1.759.306) (2.499.148) (1.759.306)

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης  (12.372.753) (1.746.529) (11.998.588) 866 (2.659.675) (8.404.920) (1.414.071) (5.261.712)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής εταιρίας   (α) 627.247 11.253.471 1.001.412 13.000.866 Μείον : 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές             (β)  -  -  -  - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα 2.457.200 1.346.977 2.419.355 1.346.977

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων     (γ) = (α) + (β) 627.247 11.253.471 1.001.412 13.000.866 Καταβεβλημένοι φόροι (52.776) (200.127) (322.456) (200.127)

Μακροπρόθεσμες αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 7.513.920 7.685.085 7.513.920 7.685.378 Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες  - (4.234.327)  -  - 

Επιχορηγήσεις επενδύσεων 1.893.588 2.035.388 1.893.588 2.035.388 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (5.064.100) (5.317.443) (3.510.971) (6.408.562)

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  - 20.905.355  - 20.905.355 Επενδυτικές δραστηριότητες 

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.828.793 1.287.112 1.819.023 1.270.682 Μείωση / (αύξηση) μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 631.289 1.500 631.289 1.500

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 45.594.816 20.265.723 45.094.816 19.764.195 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων  -  - (1.394.804)  - 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 10.315.704 12.990.428 10.331.551 12.508.537 Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων (63.469) (19.627) (63.739) (18.046)

Σύνολο υποχρεώσεων                  (δ) 67.146.820  65.169.091  66.652.897  64.169.535 Εισπράξεις από την εκποίηση ενσωμάτων πάγιων στοιχείων 21.390 1.000 21.390 1.000

67.774.067 76.422.562 67.654.310 77.170.401 Τόκοι εισπραχθέντες 184 157 129 116

Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες  - 1.209.273  -  - 

Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων (β) 589.393 1.192.303 (805.736) (15.430)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 4.425.265 6.434.980 4.425.265 6.434.980

Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες  - (2.207.193)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σύνολο εισροών / (εκροών) χρηματ/κών δραστηριοτήτων (γ) 4.425.265 4.227.787 4.425.265 6.434.980

1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα και 

11.253.471 23.842.365 13.000.866 23.821.019 ισοδύναμα της περιόδου (α) + (β) +(γ) (49.442) 102.647 108.558 10.987

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συν.δραστηριότητες) (10.626.224) (8.895.440) (11.999.454) (10.820.153) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 297.952 195.305 128.293 117.307

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (διακοπ.δραστηριότητες)  - (3.693.453)  -  - Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 248.511 297.952 236.852 128.293

627.247 11.253.471 1.001.412 13.000.866

12. 11. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τα  συνδεδεμένα μέρη (Δ.Λ.Π.24) για την περίοδο 01.01 έως 31.12.2015 έχουν ως εξής (ποσά σε €): 

Εταιρίας Ομίλου

46.673 46.673

975.433 21.364

- -

672.919 550.985

237.600 274.864

- -

Εταιρίας Ομίλου
255.216 255.216

Προβλέψεις για επιδικίες 428.384 428.384 12. Δεν κατέχονται ίδιες μετοχές ή μετοχές της μητρικής από θυγατρικές εταιρείες.

Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 236.592 236.592 13. Το απασχολούμενο προσωπικό στην εταιρεία και τον όμιλο την 31.12.15 ανέρχεται σε 237 και 243 άτομα αντίστοιχα 

Λοιπές προβλέψεις 1.258.080 1.258.080 (31.12.14 : 255 και 263 άτομα αντίστοιχα )

8. Στις 18.12.2014 πωλήθηκαν οι κτιριακές εγκαταστάσεις και η γραμμή παραγωγής μελαμίνης της θυγατρικής εταιρείας AKRITAS BULGARIA EOOD 

στην πόλη Chirpan της Βουλγαρίας. Η εν λόγω πώληση εντάσσεται στο πρόγραμμα πλήρους αναδιάρθρωσης του Ομίλου AKRITAS, σε περιβάλλον παρατεταμένης

και συνεχιζόμενης ύφεσης στην ελληνική και βαλκανική αγορά. Το τίμημα της πώλησης των παγίων εγκαταστάσεων ανήλθε σε 1,2 εκατ. ευρώ.

Η θυγατρική διατηρεί την εμπορική της δραστηριότητα. Τα αποτελέσματά και οι ταμειακές ροές της εν λόγω δραστηριότητας παρουσιάζονται στις διακοπείσες 

δραστηριότητες του Ομίλου και αναλύονται στη σημείωση 38 των οικονομικών καταστάσεων.

9. Τα λοιπά συνολικά έσοδα αφορούν αναλογιστικά κέρδη και  αναβαλλόμενη φορολογία.

10. Πληροφορίες για τα εμπράγματα βάρη του ομίλου αναφέρονται στη σημείωση 16 της οικονομικής έκθεσης.

Αλεξανδρούπολη, 30 Μαρτίου 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  Δ/ΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΛΟΥΚΙΑ Α. ΣΑΡΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Α.  ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Χ.  ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΛΑΜΠΟΥΡΑΣ

Α.Δ.Τ.  AΜ 254097 Α.Δ.Τ.  ΑΕ  417091 Α.Δ.Τ.  ΑΙ 906197 Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 0057212/Α΄

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα)

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

α) Έσοδα

   επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας και του ομίλου. ε) Αμοιβές & έξοδα διευθυντικών στελεχών & μελών Δ.Σ.

6.Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν ουσιώδη δ) Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη

5. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2014 πλέον αυτές που αφορούν νέα πρότυπα & διερμηνείες.

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2015 και 1/1/2014 αντίστοιχα)

1. Οι ενοποιούμενες εταιρείες και η αντίστοιχη μέθοδος ενοποίησης αναφέρονται στη σημείωση 2 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.                      

4. Πληροφορίες για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του ομίλου αναφέρονται στη σημείωση 36 των οικονομικών καταστάσεων.

3. Οι  οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας περιλαμβάνονται μόνο στις ανωτέρω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

β) Έξοδα

14. Εφιστούμε την προσοχή σας στις σημειώσεις (3.2) & (16) των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και στο γεγονός ότι ο δείκτης “Αποτελέσματα  προ φόρων χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων” (EBITDA) του Ομίλου ήταν και για τη χρήση 2015 αρνητικός ήτοι -3,63 εκατ. ευρώ, το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου 

είναι αρνητικό κατά 42,1 εκατ. ευρώ, η κεφαλαιακή του επάρκεια έχει επιδεινωθεί σημαντικά και έχουν εφαρμογή για την Εταιρεία οι διατάξεις του άρθρου 48 του Κ.Ν.2190/20. 

Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας για την ικανότητα του Ομίλου να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά του. Η έγκριση από τις 

πιστώτριες Τράπεζες του «Σχεδίου Αναδιαρθρώσεως» αποτελεί βασική προϋπόθεση της επάρκειας του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου. Στη σημείωση (3.2) της ετήσιας 

οικονομικής έκθεσης αναφέρονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή σχεδιαστεί από τη Διοίκηση για την διασφάλιση της ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου. Στη 

Γνώμη μας δεν διατυπώνεται  επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

ζ ) Υποχρεώσεις σε διευθυντικά  στελέχη  & μέλη  Δ.Σ.

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά  στελέχη  & μέλη  Δ.Σ.

γ) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη

30-Μαρ-2016

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων  

1/1 - 31/12/2014

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ     (γ) + (δ)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) 

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από Δ.Σ. :

2. Δεν υπήρξε μεταβολή στη δομή του ομίλου ή στις μεθόδους ενοποίησης των εταιρειών του ομίλου.

 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.  ( ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ )

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 ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή, όπου αυτή απαιτείται. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015
( δημοσιευμένα βάσει του κ.ν.2190/20 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Α. )

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 

Σωκράτη Οικονόμου 3, Αλεξανδρούπολη Τ.Κ. 68100

www.akritas.gr

Διεύθυνση έδρας εταιρείας :

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία :

Ελεγκτική Εταιρεία :

Νόμιμος Ελεγκτής :

Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού

Εμμανουήλ Ν. Διαμαντουλάκης - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13101

7. Τα ποσά των σχηματισμένων προβλέψεων την 31.12.2015  αναλύονται ως εξής (ποσά σε €) : 

Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών :

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Επενδύσεις σε ακίνητα

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Απαιτήσεις από πελάτες

Αποθέματα

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

Με σύμφωνη γνώμη  - Έμφαση Θέματος

11141/06/Β/86/29

Grant Thornton A.E. Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127

54408721000
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