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ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ. (ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΞΤΛΟΤ)  

 

 

Η παξνχζα Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε, ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 θαη ηελ 

επ’ απηνχ εθδνζείζα Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο κε αξηζκφ 

7/448/11.10.2007 θαη πεξηιακβάλεη: 

 

(Α) ηηο δειψζεηο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

(Β) ηελ εμακεληαία έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

(Γ) ηελ έθζεζε επηζθφπεζεο ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ, 

(Γ) ηηο εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Α΄ εμακήλνπ ηεο ρξήζεσο 2013, 

(Δ) ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο πεξηφδνπ 1.1.2013 έσο 30.6.2013. 

 

 

Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Ακπίηαρ Α.Δ. ηελ 26
ε
 Απγνχζηνπ 2013 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ 

αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν ζηε δηεχζπλζε www.akritas.gr, θαζψο θαη ζην δηαδηθηπαθφ ρψξν ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ, φπνπ θαη ζα παξακείλνπλ ζηε δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπληάμεσο θαη ηεο 

δεκνζηνπνηήζεψο ηνπο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεκνζηεπζέληα ζηνλ ηχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε 

κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξίαο, αιιά δελ 

παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ θαη 

ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ, ζχκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.  

 

 

 

 

Λνπθία αξάληε 

Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

Αθξίηαο Α.Δ. 

 

 

 

 

http://www.akritas.gr/
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Α. Γειώζεηο ησλ Δθπξνζώπσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  

(χκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Ν. 3556/2007)  

 

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ. 

(ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΞΤΛΟΤ) δειψλνπκε θαη βεβαηψλνπκε κε ηελ παξνχζα φηη εμ φζσλ 

γλσξίδνπκε: 

 

(α) νη εμακεληαίεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 

01.01.2013 έσο 30.06.2013, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ 

παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο, θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο 

παξαγξάθνπο 3 έσο 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3556/2007 θαη ησλ θαηά εμνπζηνδφηεζε απνθάζεσλ ηνπ Γ.. ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. 

 

(β) ε εμακεληαία έθζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3556/2007.  

 

 

Αιεμαλδξνύπνιε, 26 Απγνύζηνπ 2013 

 

Οη βεβαηνύληεο, 

 

 

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΣΟ ΟΡΗΘΔΝ ΑΠΟ ΣΟ 

Γ.. ΜΔΛΟ 

 

 

 

 

 

ΛΟΤΚΗΑ Α. ΑΡΑΝΣΖ 

 

ΓΔΩΡΓΗΟ Α. ΑΡΑΝΣΖ 

 

ΗΩΑΝΝΖ Υ. ΣΕΗΣΕΗΚΑ 

 

Α.Γ.Σ. ΑΕ 416192  Α.Γ.Σ. ΑΔ 417091 Α.Γ.Σ. Ξ. 767833 
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Β. Έθζεζε Δπηζθόπεζεο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο Αλεμαξηήηνπ 

Οξθσηνύ Λνγηζηή Διεγθηή  

 

Πξνο ηνπο κεηόρνπο ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ. (ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 

ΞΤΛΟΤ)» 

Δηζαγσγή 

Δπηζθνπήζακε ηε ζπλεκκέλε ζπλνπηηθή εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο 

ηεο Δηαηξείαο  ΑΚΡΗΣΑ Α.Δ. (ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΞΤΛΟΤ) ηεο 30
εο

  Ινπλίνπ 2013 θαη 

ηηο ζρεηηθέο ζπλνπηηθέο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ 

θαζαξήο ζέζεο θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο εμάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε απηή ηελ εκεξνκελία, θαζψο θαη ηηο 

επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ελδηάκεζε ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή 

πιεξνθφξεζε, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο ηνπ Ν. 

3556/2007. Η Γηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, 

φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εθαξκφδνληαη ζηελ Δλδηάκεζε 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά (Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν «ΓΛΠ» 34). Γηθή καο επζχλε είλαη ε έθθξαζε 

ελφο ζπκπεξάζκαηνο επί απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο κε βάζε ηελ 

επηζθφπεζή καο. 

 

Δύξνο επηζθόπεζεο 

Γηελεξγήζακε ηελ επηζθφπεζή καο ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξφηππν Δπηζθφπεζεο 2410 «Δπηζθφπεζε 

Δλδηάκεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ Αλεμάξηεην Διεγθηή ηεο 

Οληφηεηαο». Η επηζθφπεζε ηεο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ζπλίζηαηαη ζηε δηελέξγεηα 

δηεξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θπξίσο πξνο πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά 

ζέκαηα θαη ζηελ εθαξκνγή αλαιπηηθψλ θαη άιισλ δηαδηθαζηψλ επηζθφπεζεο. Σν εχξνο ηεο επηζθφπεζεο 

είλαη νπζησδψο κηθξφηεξν απφ απηφ ηνπ ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ 

θαη ζπλεπψο, δελ καο δίδεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπκε ηε δηαζθάιηζε φηη έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ 

αληίιεςή καο φια ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εληνπηζηνχλ ζε έλαλ έιεγρν. Καηά 

ζπλέπεηα, κε ηελ παξνχζα δελ δηαηππψλνπκε γλψκε ειέγρνπ. 

 

πκπέξαζκα 

Με βάζε ηε επηζθφπεζή καο, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε πνπ ζα καο νδεγνχζε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε δελ έρεη θαηαξηηζζεί, απφ θάζε 

νπζηψδε άπνςε, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 34. 
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Έκθαζε ζέκαηνο 

Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζην γεγνλφο φηη ν δείθηεο “Απνηειέζκαηα  πξν θφξσλ ρξεκαηνδνηηθψλ, 

επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ” (EBITDA) ηνπ νκίινπ γηα ηελ εμακεληαία πεξίνδν 

1.1 έσο 30.6.2013 ήηαλ αξλεηηθφο, ήηνη -1.901 ρηι.€, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πθηζηάκελε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή δηάξζξσζε ηνπ Οκίινπ ελδερνκέλσο λα ππνδειψλεη ηελ χπαξμε αβεβαηφηεηαο ζρεηηθήο 

κε ηελ απξφζθνπηε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ. ηελ επεμεγεκαηηθή ζεκείσζε 6.2 παξαηίζεληαη νη 

δξάζεηο ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο απηνχ. ην ζπκπέξαζκα καο δελ δηαηππψλεηαη 

επηθχιαμε ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηφ. 

 

Αλαθνξά επί άιισλ λνκηθώλ ζεκάησλ 

Η επηζθφπεζή καο δελ εληφπηζε νπνηαδήπνηε αζπλέπεηα ή αλαληηζηνηρία ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο 

πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 5 ηνπ Ν.3556/2007 εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο κε ηε ζπλεκκέλε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. 

 

 
Ηξάθιεην, 28 Απγνχζηνπ 2013 

 

 

O Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

 

 

 

 Δκκαλνπήι Νηθ. Γηακαληνπιάθεο 

Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 13 101 
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Γ. Δμακεληαία Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  

 
Η παξνχζα Δμακεληαία Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ε νπνία αθνινπζεί (εθεμήο θαινπκέλε γηα 

ιφγνπο ζπληνκίαο σο «Έθζεζε»), αθνξά ζηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ Α΄ εμακήλνπ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο 2013 

(01.01.2013 - 30.06.2013). H Έθζεζε ζπληάρζεθε θαη είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.3556/2007 (ΦΔΚ 91Α/30.4.2007) θαη ηηο επ’ απηνχ εθδνζείζεο εθηειεζηηθέο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο θαη ηδίσο ηελ Απφθαζε κε αξηζκφ 7/448/11.10.2007 ηνπ Γ.. ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. 

 
ηελ παξνχζα έθζεζε πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ηεο εηαηξίαο ΑΚΡΙΣΑ 

Α.Δ. θαη ηνπ ΟΜΙΛΟΤ, γηα ην πξψην εμάκελν ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 2013, ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ 

δηαδξακαηίζηεθαλ ζηελ πεξίνδν θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηηο εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δπίζεο 

γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ ε Δηαηξία & ν Όκηινο ελδέρεηαη λα 

αληηκεησπίζνπλ θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο θαη παξαηίζεληαη νη ζεκαληηθέο 

ζπλαιιαγέο πνπ θαηαξηίζζεθαλ κεηαμχ ηνπ εθδφηε θαη ζπλδεδεκέλσλ κε απηφλ πξνζψπσλ.  

 

 

I. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

 

Κύθινο Δξγαζηώλ: Ο ελνπνηεκέλνο θχθινο εξγαζηψλ γηα ηελ εμάκελε πεξίνδν αλέξρεηαη ζε 15.114.650 

επξψ  θαη εκθαλίδεηαη κεησκέλνο θαηά 4.574.750 επξψ ή 23,23% έλαληη ησλ πσιήζεσλ ηνπ Ά εμακήλνπ ηεο 

ρξήζεο 2012. Η κείσζε ησλ πσιήζεσλ νθείιεηαη αθελφο ζην δπζκελέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ν Όκηινο αθεηέξνπ ζε επηρεηξεζηαθή επηινγή ηεο Γηνίθεζεο λα δηαθφςεη δεκηνγφλεο 

πσιήζεηο (κε αξλεηηθφ κηθηφ πεξηζψξην) θπξίσο ζην εμσηεξηθφ. 

 

ΔΒΗΣDA: Σα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη 

ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ αλήιζαλ ζε δεκίεο πνζνχ 1.900.889 επξψ έλαληη δεκηψλ 2.359.300 επξψ ζηελ ίδηα 

πεξίνδν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Σν κηθηφ πεξηζψξην πσιήζεσλ ηνπ Οκίινπ αλήιζε γηα ην Ά εμάκελν ηεο 

ρξήζεο ζε -4,28% έλαληη -2,59% ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε· σζηφζν ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ εμφδσλ δηνίθεζεο 

θαη δηάζεζεο ν δείθηεο EBITDA βειηηψζεθε θαηά 458.411 επξψ. 

 

Καζαξά απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο: Σα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο αλήιζαλ ζε 

δεκίεο επξψ 6.565.479 έλαληη δεκηψλ 5.623.172 επξψ ζηελ ίδηα πεξίνδν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Η 

επηδείλσζε ησλ θαζαξψλ απνηειεζκάησλ νθείιεηαη ζηελ επηβάξπλζε ηεο πεξηφδνπ απφ ηελ αλαβαιιφκελε 

θνξνινγία ιφγσ κεηαβνιήο (αχμεζεο) ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή εηζνδήκαηνο.  

 



 

 

Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε γηα ηελ εμακεληαία πεξίνδν  

από ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ έωο ηελ 30

ε 
 Ινπλίνπ 2013 

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ 

9 

Γαλεηζκόο: Ο ζπλνιηθφο δαλεηζκφο ηνπ Οκίινπ αλέξρεηαη ζε 36.676.404 επξψ θαη κεηψζεθε  ζε κηθξή 

θιίκαθα ή 106.544 επξψ. Σν ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο κεηψζεθε θαηά 277.843,80 επξψ ή 16,73% ιφγσ 

ππνρψξεζεο ηνπ επηηνθίνπ. 

 

Υξεκαηννηθνλνκηθνί Γείθηεο: Απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ βαζηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ πνπ 

αθνινπζνχλ πξνθχπηεη επηδείλσζε ησλ δεηθηψλ απηψλ ιφγσ ησλ αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο πεξηφδνπ 

αιιά θαη ζσξεπηηθά ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ.   

Βαζικοί Γείκηερ 30/6/2013 31/12/2012 

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό / Βξαρππξ. Τπνρξεώζεηο 95,29% 97,64% 

ύλνιν ππνρξεώζεωλ / Ίδηα θεθάιαηα 194,47% 149,11% 

Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο  / Ίδηα θεθάιαηα 115,67% 95,60% 

  30/6/2013 30/6/2012 

ΔΒΙΣDA -1.900.889 -2.359.300 

Κύθινο Δξγαζηώλ 15.114.650 19.689.400 

EBITDA / Kύθιν Δξγαζηώλ -12,58% -11,98% 

 

Απνηειέζκαηα β΄ ηξηκήλνπ :  ην β΄ ηξίκελν ηεο ρξήζεο ην ελνπνηεκέλν κηθηφ πεξηζψξην πσιήζεσλ 

βειηηψλεηαη θαη  πξνζεγγίδεη ην κεδέλ (-0,37%). Οη πσιήζεηο ηνπ νκίινπ ζην β΄ ηξηκήλν ηεο ρξήζεο αλήιζαλ 

ζε 7.417.408 επξψ έλαληη 11.481.285 επξψ ζην αληίζηνηρν ηξίκελν ηεο ρξήζεο 2012, παξνπζηάδνληαο 

κείσζε 35,4%. 

 

 

II. ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΚΑΣΑ ΣΟ Α’ ΔΞΑΜΖΝΟ 2013 

 

Σν 2013 αλακέλεηαη λα είλαη ε έθηε ζπλερφκελε ρξνληά χθεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο , ε επηδείλσζε ηνπ 

ΑΔΠ εθηηκάηαη ζε 4% ελψ ζσξεπηηθά ε επηδείλσζε ηνπ φγθνπ βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη ηεο νηθνδνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη δξακαηηθή. Δπηπιένλ νη φκνξεο νηθνλνκίεο ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Νφηηαο 

Μεζνγείνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλν δηαζέζηκν εηζφδεκα θαη θαηαλάισζε ελψ ζεκαληηθά είλαη θαη ηα 

γεσπνιηηηθά πξνβιήκαηα σο εθ ηνχηνπ ε επέθηαζε ηνπ Οκίινπ ζηηο αγνξέο απηέο δελ έρεη απνδψζεη .ηα 

πιαίζηα απηνχ ηνπ δπζκελνχο εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ πεξηνξηζκέλε 

ξεπζηφηεηα θαη ηε κεησκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, αλαθέξνπκε ηα εμήο εηαηξηθά γεγνλφηα σο ηα 

ζεκαληηθφηεξα: 

 

i. Πεξηνξίζηεθε ε βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ζπγαηξηθή εηαηξίαο AKRITAS Bulgaria EAD 

(πξψελ EMOS Ltd) θαζφηη δεκηνγφλνο, ζηελ ηξέρνπζα ζπγθπξία. 

 

ii. Σα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο εηαηξίαο θηλνχληαη νκαιά ζηα πιαίζηα ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

 

iii. Γηαηεξήζεθε ζε πςειά επίπεδα ν φγθνο παξαγσγήο ηεο βηνκεραληθήο κνλάδαο ζηνλ Πξνβαηψλα 

Ν. Έβξνπ.  
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iv. Οη Οκνινγηνχρνη Γαλεηζηέο ηνπ Κνηλνπξαθηηθνχ Γαλείνπ , χκβαζε ηεο 30
εο

 Γεθεκβξίνπ 2010 

κεηαμχ ηεο Αθξίηαο Α.Δ. θαη ησλ ηξαπεδψλ Alpha Σξάπεδα Αλψλπκνο Δηαηξεία & Δζληθή 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ,  ζπλαίλεζαλ ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πιεξσκψλ ηνπ 

Γαλείνπ θαη ηελ κεηαθχιηζε πιεξσηέσλ Οκνινγηψλ πνζνχ € 2.550.000 πνπ έιεγαλ εληφο ηνπ 

2013 ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν (έηνο 2015).  

 

 

 

III. ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ –ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ Β’ ΔΞΑΜΖΝΟ ΣΖ 

ΣΡΔΥΟΤΑ ΥΡΖΖ 

 

 

 Η επηβξάδπλζε ηεο Δζληθήο νηθνλνκίαο ζπλερίδεη λα νδεγεί ζε κεγαιχηεξε πηψζε ηεο δήηεζεο θαη ησλ 

ηηκψλ κε άκεζε επίδξαζε ζηε ζπλνιηθή ξεπζηφηεηα ηεο νηθνλνκίαο. Η εηαηξία θαη ν Όκηινο αθνινπζνχλ 

ζπληεξεηηθή ζηάζε φζνλ αθνξά ην ιεηηνπξγηθφ ηνπο θφζηνο θαη ην επελδπηηθφ ηνπο πξφγξακκα.  

 

ηα πιαίζηα ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ νκίινπ ηίζεληαη ζε πξνηεξαηφηεηα νη εμήο 

ελέξγεηεο :  

 

i. Γηαηήξεζε ελφο νξζνινγηθνχ κίγκαηνο πσιήζεσλ ζηελ Διιάδα θαη ην Δμσηεξηθφ, κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ πσιήζεσλ θαη ηελ αλαζηξνθή ηνπ δείθηε EBITDA.  

 

ii. Γηαηήξεζε ηνπ φγθνπ παξαγσγήο ηεο βηνκεραληθήο κνλάδαο Πξνβαηψλα Ν.Έβξνπ ζε πςειά 

επίπεδα.  

 

iii. Δμαζθάιηζε απνζεκάησλ αθαηέξγαζηεο μπιείαο ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο. 

 

iv. Αλαδηάξζξσζε ηνπ Σξαπεδηθνχ Γαλεηζκνχ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο ξεπζηφηεηαο 

θαη ηελ νκαιή ρξεκαηνδφηεζε ησλ πσιήζεσλ. 

 

v. Αμηνπνίεζε ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ (θπξίαξρε ζέζε ζηελ Δζληθή Αγνξά θαη 

πξνζβαζηκφηεηα ζε μέλεο αγνξέο).  

 

ε γεληθέο γξακκέο ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ γηα ην β΄ εμάκελν ηεο ρξήζεο 

αλακέλεηαη λα παξακείλεη ζηα ηξέρνληα επίπεδα, ελψ ην κηθηφ πεξηζψξην πσιήζεσλ αλακέλεηαη λα βειηησζεί 

δηαηεξψληαο ηελ ηάζε ηνπ β΄ ηξηκήλνπ ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ. Ωο ζεκαληηθφηεξνη παξάκεηξνη θεξδνθνξίαο 

θαη αλάπηπμεο ηνπ Οκίινπ (value drivers) αλαδεηθλχνληαη ε δηαηήξεζε πςειψλ ξπζκψλ παξαγσγηθφηεηαο 

θαη πσιήζεσλ θαη νη ηηκέο δηάζεζεο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ.  
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IV. ΚΤΡΗΟΣΔΡΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΚΑΗ ΑΒΔΒΑΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑ ΣΟ Β’ ΔΞΑΜΖΝΟ ΣΖ 

ΥΡΖΖ 

 

 

Μαθξννηθνλνκηθά κεγέζε: Η Οηθνλνκηθή χθεζε ζηελ Διιάδα θαη ε θάκςε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ 

θιάδν ηεο νηθνδνκήο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηηο πσιήζεηο ηνπ θιάδνπ, σζηφζν δηαθαίλνληαη θάπνηα 

πεξηζψξηα αλάπηπμεο ιφγσ ηεο αλάθακςεο ηνπ θιάδνπ ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ αλαγθαίσλ επελδχζεσλ ζε 

έξγα ππνδνκήο. 

 

Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο: Η εηαηξεία έρεη νξηαθφ δείθηε θεθαιαίνπ θίλεζεο σο εθ ηνχηνπ ν θίλδπλνο 

ξεπζηφηεηαο είλαη απμεκέλνο. Σν πξφγξακκα απνπιεξσκψλ ηνπ Κνηλνπξαθηηθνχ Γαλείνπ ηεο εηαηξείαο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί (βιέπε ζεκείσζε 18 ηεο Έθζεζεο) πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ην θεθάιαην θίλεζεο ηεο 

εηαηξείαο. Σα θεθάιαηα γηα ηηο βξαρππξφζεζκεο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο εμαζθαιίδνληαη πξφζζεηα απφ ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε-εθρψξεζε εηζπξαθηέσλ επηηαγψλ. Γηα ηελ βειηίσζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, θαηά ην β΄ 

εμάκελν ηεο ρξήζεο,  ε Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ έρεη εθπνλήζεη ζρέδην δξάζεο πνπ πεξηιακβάλεη : α) κεξηθή 

απφ-απνζεκαηνπνίεζε β) βειηίσζε ηνπ κίγκαηνο πσιήζεσλ κε έκθαζε ζηελ βειηίσζε ηνπ κηθηνχ 

πεξηζσξίνπ θαη ηελ δηαθνπή δεκηνγφλσλ πσιήζεσλ γ) πεξαηηέξσ πεξηνξηζκφο ηνπ εξγαζηαθνχ θφζηνπο δ) 

αλαδηάξζξσζε δαλεηζκνχ θαη αλαζηνιή ησλ πιεξσκψλ θεθαιαίνπ γηα δχν έηε. 

 

Πηζησηηθόο Κίλδπλνο: Ο Όκηινο δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Η κεηξηθή 

εηαηξεία έρεη ζε εθαξκνγή ζχζηεκα Credit Control ζηε βάζε ηνπ ινγηζκηθνχ Sap/R3 γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ ζρεηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηελ θαηάηαμε ησλ πειαηψλ ζε δηαθνξεηηθά 

επίπεδα θηλδχλνπ (rating). Σα πηζησηηθά φξηα ησλ πειαηψλ θαζνξίδνληαη βάζεη ησλ παξαπάλσ εζσηεξηθψλ 

αμηνινγήζεσλ θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ ζχκθσλα πάληα κε φξηα πνπ έρεη θαζνξίζεη ε Γηνίθεζε. Η ρξήζε 

πηζησηηθψλ νξίσλ παξαθνινπζείηαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα. Ο θίλδπλνο δεκίαο ιφγσ αζέηεζεο ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ζηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία είλαη ηδηαηηέξα απμεκέλνο θαη είλαη πηζαλφλ λα 

πξνθχςνπλ δεκίεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο. Η Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο παξαθνινπζεί εληαηηθά ηνπο 

πειάηεο πνπ έρνπλ ππεξβεί ηα πηζησηηθά φξηα θαη ζέηεη ζε εθαξκνγή δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ 

απαηηήζεψλ ηεο (απμεκέλεο εμαζθαιίζεηο αθφκε θαη εκπξάγκαηεο, δηαθαλνληζκνί απνπιεξσκήο, λνκηθέο 

δηαδηθαζίεο θιπ). Η εηαηξεία αλαπξνζαξκφδεη ηηο πξνβιέςεηο ηεο ζην βαζκφ πνπ ηα παξαπάλσ κέηξα δελ 

απνδίδνπλ θαη νη απαηηήζεηο ραξαθηεξηζζνχλ σο επηζθαιείο. Η κέγηζηε έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, 

αθνξά θπξίσο εηζπξαθηέεο απαηηήζεηο θαη αλέξρεηαη ζε  ηελ 30/06/2013 ζε 14.110.611 επξψ. 

 

Κίλδπλνο δηαθπκάλζεσλ ηηκώλ βαζηθώλ Ά πιώλ: Ο Όκηινο εθηίζεηαη ζηνλ θίλδπλν κεηαβνιψλ ηεο ηηκήο 

ηνπ μχινπ σο βαζηθήο πξψηεο χιεο. Ο Όκηινο παξαθνινπζεί ζηελά ηελ αγνξά μχινπ ζηηο ρψξεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη, εθηηκάηαη φηη νη ηειηθέο ηηκέο (cf) αθαηέξγαζηεο μπιείαο ζα παξακείλνπλ γηα ην β 

εμάκελν ηεο ρξήζεο  πεξίπνπ ζηα ηξέρνληα επίπεδα. 
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Κίλδπλνο επηηνθίνπ: Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ ηελ 30
ε
 Ινπλίνπ αλέξρνληαη ζε 36,7 εθαη. επξψ 

σο εθ ηνχηνπ ν θίλδπλνο επηηνθίνπ  ιφγσ κεηαβνιψλ ζην επηηφθην βάζεο (euribor θιπ) θαη ζην πεξηζψξην 

(spread) πνπ επηβάινπλ νη ηξάπεδεο είλαη ζεκαληηθφο. Μεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ βάζεο θαηά ± 100 κνλάδεο 

(±1%), ceteris paribus, αλακέλεηαη λα κεηαβάιεη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο θαηά πεξίπνπ 367 ρηι. επξψ 

ζε εηήζηα βάζε. Γελ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ εηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πξντφληα αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ. Με βάζε ηα ηξέρνληα δεδνκέλα αλακέλεηαη κείσζε ζην θφζηνο δαλεηζκνχ 

ηνπ Οκίινπ, ιφγσ ζπλνιηθήο απνθιηκάθσζεο ησλ επηηνθίσλ. 

 

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο: Ο Όκηινο ιφγσ δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ ζε ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ δελ 

εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. Δπίζεο νη ηηκέο ησλ βαζηθψλ Ά πιψλ δελ επεξεάδνληαη απφ 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. 

 

Καλνληζηηθόο θίλδπλνο: (α) Η εηαηξία εθηίζεηαη ζηνλ θίλδπλν απψιεηαο εληζρχζεσλ (επηδφηεζε θφζηνπο 

κηζζνδνζίαο) πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζε επηρεηξήζεηο εγθαηαζηεκέλεο ζε παξακεζφξηεο πεξηνρέο σο ζπλέπεηα 

θαλνληζηηθψλ κεηαβνιψλ θαη (β) πθίζηαηαη θίλδπλνο γηα πξφζζεηεο δαπάλεο ή επελδχζεηο απφ ελδερφκελεο 

κεηαβνιέο ζην πεξηβαιινληνινγηθφ - θαλνληζηηθφ πιαίζην. 

 

Λνηπνί ιεηηνπξγηθνί θίλδπλνη: Η δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ έρεη εγθαηαζηήζεη αμηφπηζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ δπζιεηηνπξγηψλ θαη εμαηξέζεσλ ζηα πιαίζηα ησλ εκπνξηθψλ ηνπ εξγαζηψλ. Οη 

αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο ππξφο - πεξηνπζίαο θαη ινηπψλ θηλδχλσλ είλαη επαξθείο.  

 

 

V. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

 

 

Δηαηξείαο

Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο θαη ππόινηπα Θπγαηξηθέο ύλνιν

Akritas 

Bulgaria

ATE - OΓΓΔ Λνηπά 

α) Γηεηαηξηθέο πσιήζεηο  αγαζψλ & ππεξεζηψλ 1.121.662 5.910 1.127.572

β) Γηεηαηξηθέο αγνξέο αγαζψλ & ππεξεζηψλ 2.331.924  - 2.331.924

γ) Απαηηήζεηο 2.194.423 33.310 2.194.423

δ) Τπνρξεψζεηο 293.092 2.412.518 2.705.610

 

πλαιιαγέο θαη ππόινηπα κε κέιε Γ.. θαη Γηεπζπληέο

ε) Ακνηβέο & έμνδα δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ & κειψλ Γ.. 138.323 138.323

ζη) Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά  ζηειέρε  & κέιε  Γ..  - 

δ) Τπνρξεψζεηο ζε δηεπζπληηθά  ζηειέρε  & κέιε  Γ..  - 

Λνηπά πλδεκέλα κέξε
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ρεηηθά κε ηα ππφινηπα θαη ηηο ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξίαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

Γ.Λ.Π. 24 ζεκεηψλνπκε ηα εμήο:  

 

i. Η δηεηαηξηθέο αγνξέο αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα αθαηέξγαζηεο μπιείαο απφ ηελ ζπγαηξηθή 

AKRITAS BULGARIA EAD. Σν κηθηφ πεξηζψξην πσιήζεσλ ζηηο ζπλαιιαγέο απηέο αλήιζε γηα 

ην Ά εμάκελν ζε πεξίπνπ 4,4%.  

 

ii. Οη πσιήζεηο ηεο ΑΚΡΙΣΑ ζηελ AKRITAS Bulgaria EAD αθνξνχλ θπξίσο πσιήζεηο κε 

επελδπκέλεο κνξηνζαλίδαο γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαη κεηαπψιεζε θαη πξαγκαηνπνηνχληαη  

κε ηνπο ζπλήζεηο φξνπο αγνξάο.  

 

iii. Οη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα κε ηα ινηπά ζπλδεκέλα κέξε αθνξνχλ ζπλαιιαγέο (εθκίζζσζε 

αθηλήηνπ απφ ηε κεηξηθή, πξνθαηαβνιή γηα πψιεζε επελδπηηθνχ αθηλήηνπ) κε ηελ 

θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία Α.Σ.Δ. ΟΓ-ΓΔ ζηελ νπνία βαζηθνί κέηνρνη είλαη κέηνρνη θαη κέιε 

δηνίθεζεο ηεο ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ. 

 

 

Αιεμαλδξνύπνιε, 26 Απγνύζηνπ 2013 

 

 

 

ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
 

 

 

 

 

 

Οκίινπ

Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο θαη ππόινηπα Θπγαηξηθέο ύλνιν

Akritas 

Bulgaria

ATE - OΓΓΔ Λνηπά 

α) Γηεηαηξηθέο πσιήζεηο  αγαζψλ & ππεξεζηψλ 5.910 5.910

β) Γηεηαηξηθέο αγνξέο αγαζψλ & ππεξεζηψλ  -  - 

γ) Απαηηήζεηο  -  - 

δ) Τπνρξεψζεηο 2.412.518 2.412.518

πλαιιαγέο θαη ππόινηπα κε κέιε Γ.. θαη Γηεπζπληέο  

ε) Ακνηβέο & έμνδα δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ & κειψλ Γ.. 138.323 138.323

ζη) Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά  ζηειέρε  & κέιε  Γ..  - 

δ ) Τπνρξεψζεηο ζε δηεπζπληηθά  ζηειέρε  & κέιε  Γ..  - 

Λνηπά πλδεκέλα κέξε
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Γ. πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  ηεο 30εο Ηνπλίνπ 2013 

1. πλνπηηθή Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

 

 

  

εκ.

Δλεξγεηηθό 30/06/2013 31/12/2012 30/06/2013 31/12/2012

Με Κπθινθνξηαθά ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ

Ιδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 13 62.516.157 63.931.411 57.875.168 59.129.534

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 13 930.000 930.000 930.000 930.000

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 13 62.988 71.589 62.988 71.589

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο - - 735.303 735.303

Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 119.961 119.961 119.961 119.961

63.629.106 65.052.961 59.723.420 60.986.388

Κπθινθνξηαθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία

Απνζέκαηα 14.083.036 13.858.572 13.359.052 12.848.931

Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 10.774.162 11.886.308 12.764.827 14.094.938

Λνηπά θπθινθνξηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 3.336.449 2.888.767 3.202.169 2.684.484

Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηερφκελα πξνο πψιεζε 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 291.992 389.236 239.346 307.342

29.815.639 30.352.883 30.895.393 31.265.696

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 93.444.745 95.405.845 90.618.813 92.252.083

  

Ίδηα Κεθάιαηα & Τπνρξεώζεηο

Ίδηα Κεθάιαηα

Μεηνρηθφ θεθάιαην 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000

Γηαθνξά ππέξ ην άξηην 31.345.252 31.345.252 31.345.252 31.345.252

Απνζεκαηηθά αλαπξνζαξκνγήο  (ΓΠΥΑ 1) 2.680.958 2.883.382 2.680.958 2.883.382

Λνηπά απνζεκαηηθά θεθάιαηα 11.069.137 11.069.137 11.069.137 11.069.137

Απνηειέζκαηα εηο λένλ 12 (26.362.202) (19.999.147) (25.103.482) (19.224.108)

Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο Μεηξηθήο 31.733.144 38.298.624 32.991.864 39.073.663

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο - - - -

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 31.733.144 38.298.624 32.991.864 39.073.663

Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο

Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 18 19.678.838 17.286.902 18.622.838 16.154.902

Υξεκαηνδνηηθέο ζπκβάζεηο 17.419 20.711 - -

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 12 6.948.673 5.051.460 6.921.676 5.001.046

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 12 1.148.272 1.088.352 1.126.024 1.088.352

Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ 2.320.163 2.317.614 2.320.163 2.317.614

Λνηπέο πξνβιέςεηο 308.518 255.000 308.518 255.000

ύλνιν Μαθξνπξνζέζκσλ Τπνρξεώζεσλ 30.421.884 26.020.040 29.299.220 24.816.914

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 9.320.015 8.103.197 8.267.108 7.281.515

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 410.158 193.988 399.561 191.771

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 18 12.670.916 12.549.357 11.094.322 11.009.471

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ επφκελε ρξήζε 18 4.326.649 6.733.601 4.022.649 6.428.357

Υξεκαηνδνηηθέο ζπκβάζεηο (βξαρππξφζεζκεο) 11.283 21.976 - -

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 4.550.695 3.485.062 4.544.089 3.450.393

ύλνιν Βξαρππξνζέζκσλ Τπνρξεώζεσλ 31.289.717 31.087.181 28.327.729 28.361.506

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ 61.711.600 57.107.221 57.626.949 53.178.421

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ 93.444.745 95.405.845 90.618.813 92.252.083

ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

ENOΠOIHMENA  ΔΣΑΗΡΔΗΑ



2. πλνπηηθή Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ 

 

εκ.

πλερηδόκελεο Γξαζηεξηόηεηεο 1/1 - 30/06/2013 1/1 - 30/06/2012 1/4-30/06/2013 1/4-30/06/2012 1/1 - 30/06/2013 1/1 - 30/06/2012 1/4-30/06/2013 1/4-30/06/2012

Πσιήζεηο 7 15.114.650 19.689.400 7.417.408 11.481.285 14.797.148 18.612.311 7.309.851 10.929.648

Κφζηνο πσιεζέλησλ (15.761.768) (20.199.158) (7.444.543) (11.203.335) (15.501.363) (19.230.358) (7.409.288) (10.771.984)

Μεηθηό Κέξδνο (647.118) (509.758) (27.134) 277.950 (704.215) (618.047) (99.437) 157.664

Έμνδα δηνίθεζεο (1.245.396) (1.288.717) (629.562) (627.115) (963.432) (1.042.272) (493.580) (521.000)

Έμνδα δηάζεζεο (1.779.460) (2.315.330) (865.771) (1.362.094) (1.617.444) (1.687.443) (804.864) (939.720)

Λνηπά έζνδα / (έμνδα) θαζαξά 386.165 353.450 172.958 145.988 386.165 352.642 172.958 145.180

Απνηειέζκαηα Πξν Φόξσλ, Υξεκαηνδνηηθώλ & 

Δπελδπηηθώλ Απνηειεζκάησλ (3.285.810) (3.760.354) (1.349.510) (1.565.270) (2.898.926) (2.995.120) (1.224.923) (1.157.876)

Δπελδπηηθά απνηειέζκαηα - - - - - (1.097.744) - (1.097.744)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 106 2.027 92 1.219 94 2.003 88 1.206

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (1.382.563) (1.660.406) (644.175) (822.964) (1.262.336) (1.528.254) (581.325) (755.576)

Απνηειέζκαηα  πξν θόξσλ (4.668.267) (5.418.733) (1.993.593) (2.387.015) (4.161.168) (5.619.115) (1.806.160) (3.009.989)

Φφξνη εηζνδήκαηνο 12, 16 (1.694.789) (370.992) (318.363) (164.160) (1.718.207) (380.729) (320.681) (191.374)

Απνηειέζκαηα κεηά από  θόξνπο (Α) (6.363.055) (5.789.725) (2.311.956) (2.551.175) (5.879.374) (5.999.844) (2.126.841) (3.201.364)

Αλαβαιιφκελνο θφξνο ζηνηρείσλ θαζαξήο ζέζεο (202.424) - - - (202.424) - - -

Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ παξνρψλ πξνζσπηθνχ 12 - 166.554 - 166.554 - 166.554 - 166.554

Λνηπά πλνιηθά Έζνδα (Β) (202.424) 166.554 - 166.554 (202.424) 166.554 - 166.554

πγθεληξσηηθά πλνιηθά Έζνδα κεηά από θόξνπο (Α+Β)
(6.565.479) (5.623.172) (2.311.956) (2.384.621) (6.081.798) (5.833.290) (2.126.841) (3.034.810)

Κέξδε απνδνηέα ζε:       

Ιδηνθηήηεο  ηεο κεηξηθήο (6.363.055) (5.789.725) (2.311.956) (2.551.175) (5.879.374) (5.999.844) (2.126.841) (3.201.364)

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο - - - - - - - -

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα  απνδνηέα ζε: 

Ιδηνθηήηεο  ηεο κεηξηθήο (6.565.479) (5.623.172) (2.311.956) (2.384.621) (6.081.798) (5.833.290) (2.126.841) (3.034.810)

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο - - - - - - - -

Αξηζκφο κεηνρψλ 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000

Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή  ζε € 17 (0,4895) (0,4454) (0,1778) (0,1962) (0,4523) (0,4615) (0,1636) (0,2463)

ύλνςε απνηειεζκάησλ πεξηόδνπ

1/1 - 30/06/2013 1/1 - 30/06/2012 1/4-30/06/2013 1/4-30/06/2012 1/1 - 30/06/2013 1/1 - 30/06/2012 1/4-30/06/2013 1/4-30/06/2012

Απνηειέζκαηα Πξν Φόξσλ, Δπελδπηηθώλ & 

Υξεκαηνδνηηθώλ Απνηειεζκάησλ 
(3.285.810) (3.760.354) (1.349.510) (1.565.270) (2.898.926) (2.995.120) (1.224.923) (1.157.876)

Απνηειέζκαηα Πξν Φόξσλ, Δπελδπηηθώλ, 

Υξεκαηνδνηηθώλ, Απνηειεζκάησλ & Απνζβέζεσλ
(1.900.889) (2.359.300) (657.193) (867.187) (1.679.702) (1.767.011) (615.473) (543.844)

Απνηειέζκαηα  πξν θόξσλ (4.668.267) (5.418.733) (1.993.593) (2.387.015) (4.161.168) (5.619.115) (1.806.160) (3.009.989)

Απνηειέζκαηα κεηά από  θόξνπο (6.363.055) (5.789.725) (2.311.956) (2.551.175) (5.879.374) (5.999.844) (2.126.841) (3.201.364)

ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΞΑΜΖΝΟΤ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ



3. πλνπηηθή Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Οκίινπ 

 

 

 

Κίλεζε Ίδησλ Κεθαιαίσλ Πξνεγνύκελεο Υξήζεο 

 

 

 

εκ.

Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Κεθάιαην           

ππεξ ην άξηην

Σαθηηθό 

απνζεκαηηθό

Έθηαθηα 

απνζεκαηηθά

Αθνξνιόγεηα 

απνζεκαηηθά

Απνζεκαηηθά 

εύινγεο αμίαο

ύλνιν 

απνζεκαηηθώλ

Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ

ύλνιν Ηδίσλ 

Κεθαιαησλ

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο πεξηόδνπ (01/01/2013) 12 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 2.883.382 13.952.519 (19.999.147) 38.298.624

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ (202.424) (202.424) (6.363.055) (6.565.479)

πλνιηθέο κεηαβνιέο πεξηφδνπ - - - - - (202.424) (202.424) (6.363.055) (6.565.479)

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο πεξηόδνπ (30/06/2013) 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 2.680.958 13.750.095 (26.362.202) 31.733.144

Δλνπνηεκέλα
Απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο

εκ.

Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Κεθάιαην           

ππεξ ην άξηην

Σαθηηθό 

απνζεκαηηθό

Έθηαθηα 

απνζεκαηηθά

Αθνξνιόγεηα 

απνζεκαηηθά

Απνζεκαηηθά 

εύινγεο αμίαο

ύλνιν 

απνζεκαηηθώλ

Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ

ύλνιν Ηδίσλ 

Κεθαιαησλ

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο πεξηόδνπ (01/01/2012) 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 2.883.382 13.952.519 (10.195.381) 48.102.389

Δπίδξαζε αλαδξνκηθήο εθαξκνγήο ΓΛΠ 19 12 (68.345) (68.345)

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ (5.623.172) (5.623.172)

πλνιηθέο κεηαβνιέο πεξηφδνπ - - - - - (5.691.516) (5.691.516)

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο πεξηόδνπ (30/06/2012) 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 2.883.382 13.952.519 (21.578.414) 42.410.873

Δλνπνηεκέλα
Απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο



 

4. πλνπηηθή Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Δηαηξίαο 

 

 

 

 

Κίλεζε Ίδησλ Κεθαιαίσλ Πξνεγνύκελεο Υξήζεο 

 

 

 

εκ.

Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Κεθάιαην           

ππεξ ην άξηην

Σαθηηθό 

απνζεκαηηθό

Έθηαθηα 

απνζεκαηηθά

Αθνξνιόγεηα 

απνζεκαηηθά

Απνζεκαηηθά 

εύινγεο αμίαο

ύλνιν 

απνζεκαηηθώλ

Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ

ύλνιν Ηδίσλ 

Κεθαιαησλ

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο πεξηόδνπ (01/01/2013) 12 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 2.883.382 13.952.519 (19.224.108) 39.073.663

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ (202.424) (202.424) (5.879.374) (6.081.798)

πλνιηθέο κεηαβνιέο πεξηφδνπ - - - - - (202.424) (202.424) (5.879.374) (6.081.798)

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο πεξηόδνπ (30/06/2013) 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 2.680.958 13.750.095 (25.103.482) 32.991.864

Δηαηξείαο
 

εκ.

Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Κεθάιαην           

ππεξ ην άξηην

Σαθηηθό 

απνζεκαηηθό

Έθηαθηα 

απνζεκαηηθά

Αθνξνιόγεηα 

απνζεκαηηθά

Απνζεκαηηθά 

εύινγεο αμίαο

ύλνιν 

απνζεκαηηθώλ

Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ

ύλνιν Ηδίσλ 

Κεθαιαησλ

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο πεξηόδνπ (01/01/2012) 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 2.883.382 13.952.519 (9.508.197) 48.789.573

Δπίδξαζε αλαδξνκηθήο εθαξκνγήο ΓΛΠ 19 12 (68.345) (68.345)

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ (5.833.290) (5.833.290)

πλνιηθέο κεηαβνιέο πεξηφδνπ - - - - - (5.901.635) (5.833.290)

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο πεξηόδνπ (30/06/2012) 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 2.883.382 13.952.519 (15.409.832) 42.887.938

 

Δηαηξείαο
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5. πλνπηηθή Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ 

 

Έκκεζε Μέζνδνο 

 

 

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

1/1 - 30/06/2013 1/1 - 30/06/2012 1/1 - 30/06/2013 1/1 - 30/06/2012

(4.668.267) (5.418.733) (4.161.168) (5.619.115)

   

1.458.171 1.475.920 1.292.475 1.302.975

5.261 30.442 17.682 30.442

- - - 1.097.744

1.382.457 1.658.379 1.262.241 1.526.251

(53.261) (49.434) (53.261) (49.434)

(1.875.638) (2.303.427) (1.642.030) (1.711.138)

   

(224.464) (468.867) (510.121) 1.702.819

1.132.177 4.299.050 865.946 1.799.514

1.806.190 3.862.353 1.982.554 3.190.479

838.265 5.389.109 696.349 4.981.675

 

1.210.028 1.576.703 1.089.801 1.444.551

(216.170) 151.572 (207.789) 160.907

(α) (155.593) 3.660.834 (185.663) 3.376.217

(34.316) (142.701) (29.508) (30.933)

106 2.027 94 2.003

(3.292) - - -

(β) (37.502) (140.674) (29.413) (28.930)

- - - -

106.544 (3.105.291) 147.080 (2.947.570)

(10.693) (505) - -

(γ) 95.850 (3.105.796) 147.080 (2.947.570)

(97.244) 414.364 (67.996) 399.718

389.236 1.020.226 307.342 991.869

291.992 1.434.590 239.346 1.391.587

Λνηπέο εηζξνέο ( εθξνέο ) πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην θεθάιαην θίλεζεο

Σφθνη εηζπξαρζέληεο

Δπηρνξεγήζεηο πάγησλ επελδχζεσλ

Αλαιήςεηο / (εμνθιήζεηο) δαλείσλ

Πιένλ: Πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο 

Μείσζε / (αχμεζε)  απνζεκάησλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) ρξεκαηννηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  

ηεο πεξηόδνπ  (α) + (β) +(γ)

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ

Καηαβεβιεκέλνη θφξνη

Υξενιχζηα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκβάζεσλ

ύλνιν εηζξνώλ (εθξνώλ) επελδπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ

Υξεκαηνδνηηθέο  δξαζηεξηόηεηεο 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ)  από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ 

Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα 

Αχμεζε / (κείσζε) ππνρξεψζεσλ (πιελ Γαλεηαθψλ)

Μείνλ: 

Κέξδε πξν θφξσλ (ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο)

Πιένλ: Πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο

Λεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο πξηλ απφ ηηο κεηαβνιέο θεθαιαίνπ θίλεζεο 

Πξνβιέςεηο & αλαζηξνθέο πξνβιέςεσλ

Απνκείσζε επελδχζεσλ

Μείσζε / (αχμεζε)  απαηηήζεσλ

Άιια κε ηακεηαθά έμνδα /(έζνδα)
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6. Βάζε ζύληαμεο ησλ ελδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

6.1 Πιαίζην Καηάξηηζεο  

Οη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 

(«ΓΛΠ») 34 «Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά» θαη πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο 

δεκνζηεπκέλεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 2012 πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο www.akritas.gr  

 

Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 30 Ινπλίνπ 2013 έρνπλ 

ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο (historical cost convention) φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη 

κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε ηξέρνπζεο αμίεο θαη ηελ 

αξρή ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going-concern). Γελ ππάξρνπλ αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ 

ηεξήζεθαλ ζε ζρέζε κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ ηνπ 2012 κε εμαίξεζε ηελ εθαξκνγή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΛΠ 19. 

 

Η ζχληαμε ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηε ρξήζε νξηζκέλσλ 

ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε Γηνίθεζε ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ 

ινγηζηηθψλ αξρψλ. Δπίζεο απαηηείηαη ε ρξήζε ππνινγηζκψλ θαη ππνζέζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα αλαθεξζέληα 

πνζά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηε γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηα αλαθεξζέληα πνζά εηζνδεκάησλ 

θαη εμφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ππφ αλαθνξά. Παξά ην γεγνλφο φηη απηνί νη ππνινγηζκνί βαζίδνληαη 

ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ζε ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα 

πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ απηνχο ηνπο ππνινγηζκνχο. 

 

6.2 Αξρή ηεο ζπλέρεηαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο (GOING CONCERN) 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ζπληάρζεθαλ κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρεηαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξάζεο. Η Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ εθηηκά φηη ε παξαπάλσ αξρή εμαθνινπζεί λα είλαη ηζρπξή παξά ην γεγνλφο 

φηη πθίζηαληαη παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ αβεβαηφηεηα θαη ζρεηίδνληαη: κε ηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε 

ηνπ Κιάδνπ, ηε ξεπζηή θαηάζηαζε ζηνλ εζληθφ ηξαπεδηθφ θιάδν, ηε ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή χθεζε θαη ηελ 

πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζηηο ρξεκαηαγνξέο. Οη παξαπάλσ ζπληζηψζεο ζπλζέηνπλ έλα εμαηξεηηθά δπζκελέο 

πεξηβάιινλ πνπ επηδξά ζηε ξεπζηφηεηα ηνπ Οκίινπ, ζηελ πνηφηεηα ησλ ηακεηαθψλ ηνπ ξνψλ θαη ζηνπο 

δείθηεο νηθνλνκηθήο ηνπ απφδνζεο ζπλνιηθά.  

Γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ Οκίινπ θαη ηε βειηίσζε ησλ ηακεηαθψλ ηνπ ξνψλ ε Γηνίθεζε έρεη 

εθπνλήζεη ζρέδην δξάζεο πνπ πεξηιακβάλεη:  α) κεξηθή απφ-απνζεκαηνπνίεζε β) βειηίσζε ηνπ κίγκαηνο 

πσιήζεσλ κε έκθαζε ζηελ βειηίσζε ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ θαη ηελ δηαθνπή δεκηνγφλσλ πσιήζεσλ γ) 

πεξαηηέξσ πεξηνξηζκφο ηνπ εξγαζηαθνχ θφζηνπο δ) ζρέδην αλαδηάξζξσζεο δαλεηζκνχ θαη αλαζηνιή ησλ 

πιεξσκψλ θεθαιαίνπ γηα δχν έηε. 

 

 

 

http://www.akritas.gr/
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6.3 Νέα ινγηζηηθά πξόηππα θαη εξκελείεο ηεο ΔΓΓΠΥΑ 

Ο φκηινο έρεη πηνζεηήζεη φια ηα λέα πξφηππα θαη ηηο δηεξκελείεο, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ έγηλε ππνρξεσηηθή 

γηα ηηο ρξήζεηο πνπ άξρηζαλ ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013. ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ηα 

λέα Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) 

θαη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηελ 01/01/2013 ή κεηαγελέζηεξα. 

εκεηψλεηαη φηη ηα ζπγθξηηηθά κεγέζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρνπλ αλακνξθσζεί πξνθεηκέλνπ λα 

παξνπζηαζηνχλ νη πξνζαξκνγέο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε 

εξγαδφκελνπο» (βι. ζεκείσζε 12). 

 

 Νέα Πξόηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Πξνηύπσλ ηα νπνία 

έρνπλ ηεζεί ζε ηζρύ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

- Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ- Παξνπζίαζε ζηνηρείσλ 

ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ» 

- ΓΠΥΑ 13 «Απνηίκεζε ζε Δχινγεο Αμίεο» 

- Αλαζεψξεζε ζην ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε Δξγαδφκελνπο» 

- ΔΓΓΠΥΑ 20 «Γαπάλεο Απνγχκλσζεο (Stripping Costs) ζηελ Παξαγσγηθή Φάζε ηνπ Δπίγεηνπ 

Οξπρείνπ» 

- Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 7 «Γλσζηνπνηήζεηο- πκςεθηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ» 

- Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 «Πξψηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο - Κξαηηθά δάλεηα» 

- Δηήζηεο Βειηηψζεηο Πξνηχπσλ Κχθινο 2009 -2011: Σν IASB πξνρψξεζε ηνλ Μάην ηνπ 2012 ζηελ 

έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Κχθινο 2009-

2011», ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 5 Πξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθέο θαη δελ έρνπλ νπζηαζηηθή επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Οη 

παξνχζεο ηξνπνπνηήζεηο εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Μάξηην ηνπ 2013. ηηο 

παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ηα λέα Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθδνζεί 

απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) θαη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή 

απφ ηελ 01/01/2013 ή κεηαγελέζηεξα. 

 

 Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά από 1 Ηαλνπαξίνπ 

2014 

- ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ 

ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2015) 



 

 

Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε γηα ηελ εμακεληαία πεξίνδν  

από ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ έωο ηελ 30

ε 
 Ινπλίνπ 2013 

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ 

21 

- ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2015) 

- ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014) 

- Οκάδα πξνηχπσλ ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο (εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014) 

- ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, απφ 

θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο: Οδεγίεο 

κεηάβαζεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ιαλνπαξίνπ 2014) 

- ΓΛΠ 36 (Σξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο αλαθηήζηκεο αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ιαλνπαξίνπ 2014) 

- ΔΓΓΠΥΑ 21 «Δηζθνξέο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 

ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014) 

- ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε»(εθαξκφδεηαη ζηηο 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014) 

 

Ο Όκηινο δελ έρεη ζθνπφ λα εθαξκφζεη θαλέλα απφ ηα Πξφηππα ή ηηο Γηεξκελείεο λσξίηεξα. Με βάζε ηηο 

ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη, ε Γηνίθεζε δελ αλακέλεη ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ Πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ, φηαλ απηά θαηαζηνχλ 

εθαξκφζηκα. 

 

7. Οηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα  

χκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 8 σο ηνκείο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο πξνδηαγξάθνληαη απηνί πνπ εμεηάδνληαη 

εζσηεξηθά απφ ηελ Γηνίθεζε σο ζεκαληηθνί ζηα πιαίζηα αμηνιφγεζεο ηνκεαθψλ απνδφζεσλ θαη θηλδχλσλ. 

Με ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηα ηεο κνλάδαο ηεο ζπγαηξηθήο Akritas Bulgaria EAD ζηo 

Chirpan Βνπιγαξίαο ε δξαζηεξηφηεηα απηή εμεηάδεηαη δηαθεθξηκέλα απφ ηελ Γηνίθεζε θαη παξνπζηάδεηαη 

επνκέλσο σο ηνκέαο.  
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Οη πσιήζεηο ηνπ Οκίινπ θαηά θαηεγνξία απνζεκάησλ έρνπλ σο εμήο:  

 

 

 

Η θχξηα ρψξα δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξίαο είλαη ε Διιάδα. Οη πσιήζεηο ηνπ Οκίινπ παξνπζηάδνληαη θαηά 

ηνκέα Δκπνξηθήο Γηεχζπλζεο σο εμήο : 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΚΡΗΣΑ

AKRITAS 

BULGARIA ΑΠΑΛΟΗΦΔ ΤΝΟΛΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚ.ΘΕΣΗΣ

Ενζώμαηερ ακινηηοποιήζειρ 58.805.168 4.640.989 - 63.446.157

Λοιπά μη κςκλοθοπούνηα ζηοισεία ενεπγηηικού 918.252 - (735.303) 182.949

Λοιπά  ζηοισεία ενεπγηηικού 30.895.393 1.471.463 (2.551.217) 29.815.639

Σύνολο ενεπγηηικού 90.618.813 6.112.452 (3.286.520) 93.444.745

Σύνολο ςποσπεώζεων 57.626.949 6.587.681 (2.503.030) 61.711.600

Πποζθήκερ μη κςκλοθοπούνηων πεπιοςζιακών ζηοισείων 29.508 4.808 - 34.316

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΚΡΗΣΑ

AKRITAS 

BULGARIA ΑΠΑΛΟΗΦΔ ΤΝΟΛΟ

ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

Κύκλορ επγαζιών 14.797.148 3.539.080 (3.221.578) 15.114.650

Μικηό αποηέλεζμα (704.215) 154.650 (97.554) (647.118)

Επενδςηικά αποηελέζμαηα - - - -

Χπημαηοοικονομικά έζοδα 94 11 - 106

Χπημαηοοικονομικά έξοδα (1.262.336) (120.215) (11) (1.382.563)

Καθαπά σπημαηοοικονομικά αποηελέζμαηα (1.262.241) (120.204) (11) (1.382.457)

Κέρδη / (ζημίες) προ θόρων (4.161.168) (409.545) (97.554) (4.668.267)

Φόπορ ειζοδήμαηορ (1.718.207) - 23.418 (1.694.789)

Καθαρά αποηελέζμαηα (ζημίες) (5.879.374) (409.545) (74.136) (6.363.055)

Αποζβέζειρ 1.292.475 165.696 - 1.458.171

1/1-30/06/2013 1/1-30/06/2012

Μνξηνζαλίδα - Μειακίλε 13.030.300 18.088.237

Polytheta / Postforming 1.454.315 1.432.132

Δκπνξεχκαηα / Ά χιεο / Λνηπά 630.035 169.030

 15.114.650 19.689.400

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

1/1-30/06/2013 1/1-30/06/2012

Bνξείνπ Διιάδνο 3.432.277 3.778.649

Ννηίνπ Διιάδνο 6.018.819 7.272.410

Δμσηεξηθνχ / Σξίησλ Υσξψλ 2.255.447 5.045.905

Δλδνθνηλνηηθέο 3.408.107 3.592.436

15.114.650 19.689.400

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
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8. Γνκή ηνπ Οκίινπ θαη κέζνδνο ελνπνίεζεο εηαηξεηώλ 

Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηεινχληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Μεηξηθήο θαη 

ηεο ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξίαο, AKRITAS Bulgaria EAD Βνπιγαξηθήο Δζληθφηεηαο. Η ζπγαηξηθή εηαηξεία έρεη 

έδξα ηε φθηα θαη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο αθνξά ηε ζπιινγή θαη πψιεζε αθαηέξγαζηεο μπιείαο θαζψο θαη ηελ 

βηνκεραλνπνίεζε (επέλδπζε) γπκλήο κνξηνζαλίδαο. Σν πνζνζηφ άκεζεο ζπκκεηνρήο ηεο κεηξηθήο αλέξρεηαη 

ζε 100%. Η ζπγαηξηθή εηαηξεία ελνπνηείηαη κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο.  

 

9.  Δκπξάγκαηα Βάξε 

Δπί ησλ αθηλήησλ ηνπ Οκίινπ, ηελ 30.06.2013  πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε πνζνχ 38,3 εθαηνκκπξίσλ 

επξψ πξνο εμαζθάιηζε δαλείσλ (2012: 38,3 εθαη. €). 

 

10. Δπίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο 

Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο ή απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ έρνπλ 

ή ελδέρεηαη λα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ νκίινπ. 

 

11. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

Οη εηαηξηθέο ρξήζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο έρνπλ πεξαησζεί θνξνινγηθά έσο θαη ηελ ρξήζε 2004 ελψ γηα ηηο 

εηαηξηθέο ρξήζεηο 2005 έσο 2010 έρνπλ ζρεκαηηζηεί πξνβιέςεηο γηα θνξνινγηθέο δηαθνξέο ζπλνιηθά 175.000 

επξψ. Οη ρξήζεηο 2011 θαη 2012  έρνπλ ειεγρηεί θνξνινγηθά απφ ηνπο λνκίκνπο ειεγθηέο ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82, παξ.5 ηνπ λ.2238/1994. Με εκεξνκελία 30.07.2012 εθδφζεθε ε Έθζεζε 

Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο ηεο ρξήζεο 2011,πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 82 

ηνπ Ν.2238/94, ν ηχπνο ηεο έθζεζεο ήηαλ «πκπέξαζκα Υσξίο Δπηθχιαμε» ρσξίο νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζην 

θφξν θαη ζηε ζρεηηθή θνξνινγηθή πξφβιεςε πνπ ζπκπεξηιήθζεθε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 2012. Ο 

έιεγρνο γηα ηε ρξήζε 2012  έρεη ζρεδφλ νινθιεξσζεί ρσξίο ζεκαληηθέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο. χκθσλα κε 

ηε ζρεηηθή λνκνζεζία νη ρξήζεηο απηέο ζεσξνχληαη πεξαησκέλεο θνξνινγηθά κεηά ηελ παξέιεπζε 

δεθανθηάκελνπ απφ ηελ έθδνζε ησλ εθζέζεσλ θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο.  

 

 Η ζπγαηξηθή εηαηξεία AKRITAS Bulgaria EAD έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά έσο θαη ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2005. 

 

12. Μεηαβνιή ζε ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο 

Γελ ζεκεηψζεθε θακία κεηαβνιή ζηηο ινγηζηηθέο κεζφδνπο ή ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο κε εμαίξεζε ηελ 

αλακφξθσζε ησλ ζπγθξίζηκσλ κεγεζψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηνχλ νη 

πξνζαξκνγέο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο». Σν ΓΛΠ 19 έρεη 

εθαξκνζζεί αλαδξνκηθά, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο κεηάβαζήο ηνπ. Ωο απνηέιεζκα, ε Δηαηξεία έρεη 

αλαδηαηππψζεη ηηο θαηαζηάζεηο ηεο ζπγθξίζηκεο πεξηφδνπ. Η επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

ζπγθξίζηκεο πεξηφδνπ έρνπλ σο εμήο: 
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Η εηαηξία έρεη αλαηαμηλνκήζεη ηηο θαηαζηάζεηο ηεο ζπγθξίζηκεο πεξηφδνπ σο εμήο: 

 

 

 

 

Ο Όκηινο 30.06.2012 Γεκνζηεπκέλν Δπίδξαζε (ΓΛΠ 19) Αλακνξθσκέλν

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο (5.756.414) 33.311 (5.789.725)

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) - (166.554) 166.554

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα (5.756.414) (133.243) (5.623.172)

Πξνβιέςεηο απνδεκίσζεο  πξνζσπηθνχ 1.497.205 166.554 1.330.652

Ίδηα θεθάιαηα ηδηνθηεηψλ κεηξηθήο 42.345.975 (64.898) 42.410.873

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο - - -

Ίδηα θεθάιαηα 42.345.975 (64.898) 42.410.873

Ο Όκηινο 31.12.2012 Γεκνζηεπκέλν Δπίδξαζε (ΓΛΠ 19) Αλακνξθσκέλν

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο (10.001.907) 66.621 (10.068.528)

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) - (333.107) 333.107

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα (10.001.907) (266.486) (9.735.421)

Πξνβιέςεηο απνδεκίσζεο  πξνζσπηθνχ 1.336.028 247.676 1.088.352

Ίδηα θεθάιαηα ηδηνθηεηψλ κεηξηθήο 38.100.483 (198.141) 38.298.624

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο - - -

Ίδηα θεθάιαηα 38.100.483 (198.141) 38.298.624

Ζ Δηαηξία 30.06.2012 Γεκνζηεπκέλν Δπίδξαζε (ΓΛΠ 19) Αλακνξθσκέλν

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο (5.966.533) 33.311 (5.999.844)

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) - (166.554) 166.554

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα (5.966.533) (133.243) (5.833.290)

Πξνβιέςεηο απνδεκίσζεο  πξνζσπηθνχ 1.468.043 166.554 1.301.489

Ίδηα θεθάιαηα ηδηνθηεηψλ κεηξηθήο 42.823.040 (64.898) 42.887.938

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο - - -

Ίδηα θεθάιαηα 42.823.040 (64.898) 42.887.938

Ζ Δηαηξία 31.12.2012 Γεκνζηεπκέλν Δπίδξαζε (ΓΛΠ 19) Αλακνξθσκέλν

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο (9.914.051) 66.621 (9.980.673)

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) - (333.107) 333.107

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα (9.914.051) (266.486) (9.647.566)

Πξνβιέςεηο απνδεκίσζεο  πξνζσπηθνχ 1.336.028 247.676 1.088.352

Ίδηα θεθάιαηα ηδηνθηεηψλ κεηξηθήο 38.875.522 (198.141) 39.073.663

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο - - -

Ίδηα θεθάιαηα 38.875.522 (198.141) 39.073.663
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13. Κεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο  

 

 

14. Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ 

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ θαη θφζηνο κηζζνδνζίαο 

  

  ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ   ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  1.1-30.6.2013 1.1-30.6.2012   1.1-30.6.2013 1.1-30.6.2012 

Αξηζκφο Μηζζσηψλ 288 302  265 264 

Κφζηνο Πξνζσπηθνχ 3.782.348 3.966.340   3.671.934 3.838.095 

 

 

15. Δπνρηθόηεηα πσιήζεσλ 

Οη πσιήζεηο ηεο εηαηξίαο δελ ππφθεηληαη ζε έληνλεο επνρηθέο δηαθπκάλζεηο. Ωζηφζν ζε γεληθέο γξακκέο νη 

πσιήζεηο ηνπ β΄ θαη γ΄ ηξηκήλνπ είλαη κεγαιχηεξεο απφ απηέο ησλ άιισλ ηξηκήλσλ. εκαληηθή είλαη ε 

επίδξαζε ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο παξαγσγήο αιιά θαη ζηε 

δηαλνκή ησλ πσιεζέλησλ εηδψλ.  

 

16. Φόξνη εηζνδήκαηνο 

Σα πνζά ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο πνπ βαξχλνπλ ηελ πεξίνδν αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Λφγσ κεηαβνιήο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ βάζεη ηνπ 

Ν.4110/13, απφ 20% ζε 26% απμήζεθε ε ζσξεπκέλε θνξνινγηθή ππνρξέσζε θαηά 1.599.950 €. Πνζφ 

202.424 € αθνξά κεηαβνιή ζηνλ αλαβαιιφκελν θφξν ζηνηρείσλ πνπ είραλ αλαγλσξηζηεί ζηελ Καζαξή ζέζε.   

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί αλαιχεηαη ε ζπλνιηθή κεηαβνιή ζηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε 

ηνπ Οκίινπ.    

 

1.1-30.6.2013 1.1-30.6.2012 1.1-30.6.2013 1.1-30.6.2012

Δπελδχζεηο ζε ελζψκαηα πάγηα 34.316 141.821 29.508 30.053

Δπελδχζεηο ζε άπια πάγηα 0 880 0 880

ύλνιν 34.316 142.701 29.508 30.933

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 

1/1-30/06/2013 1/1-30/06/2012 1/1-30/06/2013 1/1-30/06/2012

Φφξνο εηζνδήκαηνο έμνδν / (έζνδν)  -  -  -  - 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο έμνδν / (έζνδν) 1.694.789 370.992 1.718.207 380.729

ύλνιν θόξσλ ζηε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ 1.694.789 370.992 1.718.207 380.729

Αλαβαιιφκελνο θφξνο Υξεψζε / (Πίζησζε) 

Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 202.424  - 202.424  - 

Μεηαβνιή Αλαβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ 

Τπνρξεψζεσλ 1.897.213 370.992 1.920.631 380.729

ΔΣΑΗΡΔΗΑΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

1/1-30/06/2013 1/1-30/06/2012 1/1-30/06/2013 1/1-30/06/2012

Αλαβαιιφκελνο θφξνο απνηειεζκάησλ ρξήζεο 370.216 370.992 370.216 380.729

Αλαβαιιφκελνο θφξνο / επίδξαζε εθαξκνγήο ΓΛΠ 19 (49.535)  - (49.535)  - 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο / επίδξαζε απφ ηε κεηαβνιή ηνπ 

θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή 1.599.950  - 1.599.950  - 

πλνιηθή κεηαβνιή ππνρξέσζεο 1.920.631 370.992 1.920.631 380.729

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
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17. Κέξδε αλά κεηνρή 

 

 

18. Γαλεηζκόο  

 

 

α) Γαλεηζκόο Μεηξηθήο Δηαηξείαο 

Οκνινγηαθά δάλεηα: 

Οη φξνη ησλ εθδνζέλησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο έρνπλ σο εμήο:  

α) χκβαζε ηεο 30
εο

 Γεθεκβξίνπ 2010 κεηαμχ ηεο Αθξίηαο Α.Δ. θαη ησλ ηξαπεδψλ Alpha Σξάπεδα Αλψλπκνο 

Δηαηξεία & Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ.: Πξφθεηηαη γηα θνηλφ Οκνινγηαθφ Γάλεην κε εκπξάγκαηεο 

εμαζθαιίζεηο νλνκαζηηθήο αμίαο 25.000.000.00 επξψ. Σν επηηφθην ηνπ Γαλείνπ νξίδεηαη θπκαηλφκελν ζηε 

βάζε ηνπ Euribor πιένλ πεξηζσξίνπ (spread) 6,00% (κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 30
εο 

Απξηιίνπ 2013) . Οη 

Οκνινγηνχρνη Γαλεηζηέο ζπλαίλεζαλ ζηελ απνπιεξσκή δφζεο θεθαιαίνπ € 2.550.000,00 αξρηθήο ιήμεο 

17.12.2013, ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία (έηνο 2015). Δπηπιένλ ζπλαίλεζαλ ζηελ εμαίξεζε ηεο  εηαηξείαο 

απφ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε έσο ηελ 

έθδνζε ησλ επφκελσλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ.  

β) χκβαζε ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ 2007 κεηαμχ ηεο Αθξίηαο Α.Δ. θαη ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ: Πξφθεηηαη γηα 

10εηέο θνηλφ Οκνινγηαθφ Γάλεην κε εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο νλνκαζηηθήο αμίαο 2.502.000,00 επξψ. Σν 

επηηφθην ηνπ Γαλείνπ νξίδεηαη θπκαηλφκελν ζηε βάζε ηνπ Euribor πιένλ δηαπξαγκαηεπφκελνπ πεξηζσξίνπ 

(spread). Οη Οκνινγηνχρνη Γαλεηζηέο ζπλαίλεζαλ ζηελ απνπιεξσκή ηεζζάξσλ ηζφπνζσλ δφζεσλ θεθαιαίνπ 

πνζνχ 69.500 € εθάζηε, αξρηθήο ιήμεο 27.03.13, 27.06.13, 27.09.13 & 27.12.13 αληίζηνηρα, κε επηκεξηζκφ 

ζηηο κεηαγελέζηεξεο πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο θαηαβνιψλ ηνπ δαλείνπ αξρήο γελνκέλεο απφ 

27.03.2014. 

γ) Πξφγξακκα απνπιεξσκήο : Σν ζπκβαηηθφ πξφγξακκα απνπιεξσκήο ησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ φπσο 

ηζρχεη έρεη σο εμήο:  

Κέξδε αλά κεηνρή

1/1-30/06/2013 1/1-30/06/2012 1/1-30/06/2013 1/1-30/06/2012

Κέξδε /(δεκίεο) πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο 

κεηξηθήο
(6.363.055) (5.789.725) (5.879.374) (5.999.844)

ηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ηνπ αξηζκνχ κεηνρψλ 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000

Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή (0,4895) (0,4454) (0,4523) (0,4615)

ΔΣΑΗΡΔΗΑΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2012

Μαθξνπξόζεζκα δάλεηα

Οκνινγηαθά δάλεηα 19.678.838 17.286.902 18.622.838 16.154.902

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα

Σξαπεδηθά δάλεηα 12.670.916 12.549.357 11.094.322 11.009.471

Υξενιχζηα καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ 

πιεξσηέα ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο 4.326.649 6.733.601 4.022.649 6.428.357

16.997.566 19.282.958 15.116.971 17.437.827

ύλνιν δαλείσλ 36.676.404 36.569.860 33.739.810 33.592.730

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
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δ) Δμαζθαιίζεηο : Οη απαηηήζεηο ησλ νκνινγηνχρσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε ηεο 30
εο

 Γεθεκβξίνπ 

2010 κεηαμχ ηεο Αθξίηαο Α.Δ. θαη ησλ ηξαπεδψλ Alpha Σξάπεδα Αλψλπκνο Δηαηξεία, Δζληθή Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο Α.Δ. θαη Δκπνξηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ. εμαζθαιίδνληαη  απφ ππνζήθε πνζνχ 30.000.000,00 

επξψ επί ηνπ βηνκεραλνζηαζίνπ ηεο εηαηξείαο ζηε ζέζε Πξνβαηψλαο Έβξνπ, β) απφ ηελ εθρψξεζε – 

ελερπξίαζε ελδερφκελσλ κειινληηθψλ αζθαιηζηηθψλ απαηηήζεσλ εθ ησλ σο άλσ ππνζεθεπκέλσλ αθηλήησλ.  

Οη απαηηήζεηο ησλ νκνινγηνχρσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ 2007 κεηαμχ ηεο 

Αθξίηαο θαη ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ εμαζθαιίδνληαη: α) απφ πξνζεκείσζε πνζνχ 3.000.000,00 επξψ επί 

αζηηθνχ αθηλήηνπ (Γξαθεία Αιεμαλδξνχπνιεο)  β) ηελ εθρψξεζε – ελερπξίαζε ελδερφκελσλ κειινληηθψλ 

αζθαιηζηηθψλ απαηηήζεσλ εθ ηνπ σο άλσ ππνζεθεπκέλνπ αθηλήηνπ. 

ε) Γεζκεχζεηο : ηηο ζπκβάζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζε ησλ παξαπάλσ Οκνινγηαθψλ Γαλείσλ πξνβιέπνληαη 

πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο νη νπνίεο κεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλνπλ κε εκπξφζεζκε θαηαβνιή πιεξσκψλ, κε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο γεληθέο θαη νηθνλνκηθέο δηαζθαιίζεηο πνπ έρνπλ παξαζρεζεί, παξνρή πιεξνθνξηψλ, 

γεγνλφηα αθεξεγγπφηεηαο θαζψο θαη άιια γεγνλφηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ην 

ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο. Δπίζεο, νη αλσηέξσ ζπκβάζεηο 

πεξηέρνπλ νηθνλνκηθέο ξήηξεο γηα ηελ δηαηήξεζε ηθαλνπνηεηηθήο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ξεπζηφηεηαο. 

Δπηπιένλ, ε Δηαηξεία έρεη παξάζρεη ζπγθεθξηκέλεο εμαζθαιίζεηο αλαθνξηθά κε ηελ ζπκκφξθσζε ηεο κε 

λφκνπο θαη θαλνληζκνχο, ηε δηαηήξεζε ηεο θχζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε πεξηβαιινληηθά 

δεηήκαηα θαη κε ην θαζεζηψο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο θαη γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηε δηάζεζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, κε ζπγρσλεχζεηο θαη κε επελδχζεηο.  

ζη) Απνηίκεζε : Σν ππφινηπν ησλ αλσηέξσ νκνινγηαθψλ δαλείσλ απνηηκάηαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε 

ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  

 

 

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα: 

Σα βξαρππξφζεζκα δάλεηα ηεο εηαηξείαο αθνξνχλ είηε ινγαξηαζκνχο θεθαιαίσλ θίλεζεο θπκαηλφκελνπ 

επηηνθίνπ (Euribor πιένλ πεξηζσξίνπ) είηε ρνξεγήζεηο κέζσ factoring. Γηα ηα δάλεηα απηά έρνπλ ρνξεγεζεί 

εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο € 6.800.000,00.  

 

β) Γαλεηζκόο Θπγαηξηθήο εηαηξείαο (AKRITAS BULGARIA EAD) 

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα: Δγθεθξηκέλν πνζφ 2.500.000 επξψ, Λήμε 27.09.2017, Δπηηφθην:Euribor + 2,25% 

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα: Δγθεθξηκέλν φξην 1.500.000 επξψ.  

Έηνο Κνηλνπξαθηηθό Γηκεξέο ύλνιν

2013 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00

2014 6.750.000,00 352.132,00 7.102.132,00

2015 9.050.000,00 352.132,00 9.402.132,00

2016 4.000.000,00 352.132,00 4.352.132,00

2017 264.104,00 264.104,00

ύλνια 21.500.000,00 1.320.500,00 22.820.500,00
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Δμαζθαιίζεηο: Οη απαηηήζεηο ηνπ δαλεηζηή πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε καθξνπξφζεζκνπ δαλείνπ 

κεηαμχ ηεο United Bulgarian Bank θαη ηεο AKRITAS Bulgaria EAD εμαζθαιίδνληαη απφ πξνζεκείσζε 

πνζνχ 3.000.000,00 επξψ επί ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ζην Chirpan ηεο Βνπιγαξίαο. 

 

19.  Γεζκεύζεηο / Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο 

Οη δεζκεχζεηο ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ αθνξνχλ θπξίσο:  

- Λεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο κεηαθνξηθψλ κέζσλ & αθηλήησλ. 

- Δγγπεηηθέο επηζηνιέο πνζνχ 580 ρηι. επξψ ζηα πιαίζηα ζπκβάζεσλ κε ην Διιεληθφ Γεκφζην. 

- Ο Όκηινο έρεη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηξάπεδεο, ινηπέο εγγπήζεηο θαη άιια ζέκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

20. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε  

Σα ππφινηπα θαη νη ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξίαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Γ.Λ.Π. 24 είλαη: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηαηξείαο

Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο θαη ππόινηπα Θπγαηξηθέο ύλνιν

Akritas 

Bulgaria

ATE - OΓΓΔ Λνηπά 

α) Γηεηαηξηθέο πσιήζεηο  αγαζψλ & ππεξεζηψλ 1.121.662 5.910 1.127.572

β) Γηεηαηξηθέο αγνξέο αγαζψλ & ππεξεζηψλ 2.331.924  - 2.331.924

γ) Απαηηήζεηο 2.194.423 33.310 2.194.423

δ) Τπνρξεψζεηο 293.092 2.412.518 2.705.610

 

πλαιιαγέο θαη ππόινηπα κε κέιε Γ.. θαη Γηεπζπληέο

ε) Ακνηβέο & έμνδα δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ & κειψλ Γ.. 138.323 138.323

ζη) Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά  ζηειέρε  & κέιε  Γ..  - 

δ) Τπνρξεψζεηο ζε δηεπζπληηθά  ζηειέρε  & κέιε  Γ..  - 

Λνηπά πλδεκέλα κέξε

Οκίινπ

Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο θαη ππόινηπα Θπγαηξηθέο ύλνιν

Akritas 

Bulgaria

ATE - OΓΓΔ Λνηπά 

α) Γηεηαηξηθέο πσιήζεηο  αγαζψλ & ππεξεζηψλ 5.910 5.910

β) Γηεηαηξηθέο αγνξέο αγαζψλ & ππεξεζηψλ  -  - 

γ) Απαηηήζεηο  -  - 

δ) Τπνρξεψζεηο 2.412.518 2.412.518

πλαιιαγέο θαη ππόινηπα κε κέιε Γ.. θαη Γηεπζπληέο  

ε) Ακνηβέο & έμνδα δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ & κειψλ Γ.. 138.323 138.323

ζη) Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά  ζηειέρε  & κέιε  Γ..  - 

δ ) Τπνρξεψζεηο ζε δηεπζπληηθά  ζηειέρε  & κέιε  Γ..  - 

Λνηπά πλδεκέλα κέξε



 

 

Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε γηα ηελ εμακεληαία πεξίνδν  

από ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ έωο ηελ 30

ε 
 Ινπλίνπ 2013 

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ 

29 

 

21. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ 

Γελ ππάξρνπλ άιια κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα, ηα νπνία λα αθνξνχλ είηε ηνλ 

Όκηιν είηε ηελ Δηαηξία θαη ζηα νπνία λα επηβάιιεηαη αλαθνξά απφ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα.  

 

 

Αιεμαλδξνύπνιε, 26 Απγνύζηνπ 2013 

 

 

 

H ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

 

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

 

Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ 

ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ 

ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

 

 

ΛΟΤΚΗΑ Α. ΑΡΑΝΣΖ 

 

 Α.Γ.Σ. ΑΕ 416192 

 

ΓΔΩΡΓΗΟ Α. ΑΡΑΝΣΖ  

 

Α.Γ.Σ. ΑΔ 417091  

 

ΗΩΑΝΝΖ Υ. ΣΕΗΣΕΗΚΑ  

 

Α.Γ.Σ. Ξ. 767833 

 

ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΓΡΟΟΓΛΟΤ 

 

Α.Μ. Ο.Δ.Δ. 0011208 / Α΄ 

 

 



 

 

Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε γηα ηελ εμακεληαία πεξίνδν  
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ε
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ε 
 Ινπλίνπ 2013 

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ 
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Δ. ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο Πεξηόδνπ  

 

 

Οξθσηφο Διεγθηήο  : Δκκαλνπήι Νηθ. Γηακαληνπιάθεο, Α.Μ. ΟΔΛ 13101

Διεγθηηθή εηαηξία    : Grant Thornton A.E.,  Α.Μ. ΟΔΛ 127

26-Απγ-2013

ΔΝΟ ΠΟ ΗΖΜΔΝΑ  ΣΟ ΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

30/06/2013 31/12/2012 30/06/2013 31/12/2012 01/01- 30/06/13 01/01- 30/06/12 01/04- 30/06/13 01/04- 30/06/12

Κχθινο εξγαζηψλ 15.114.650 19.689.400 7.417.408 11.481.285

62.516.157 63.931.411 57.875.168 59.129.534 Μηθηά θέξδε / (δεκίεο) (647.118) (509.758) (27.134) 277.950

930.000 930.000 930.000 930.000 Κέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη 

62.988 71.589 62.988 71.589 επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ (3.285.810) (3.760.354) (1.349.510) (1.565.270)

 -  - 735.303 735.303 Κέξδε / (δεκίεο ) πξν θφξσλ  (4.668.267) (5.418.733) (1.993.593) (2.387.015)

119.961 119.961 119.961 119.961 Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο   (Α) (6.363.055) (5.789.725) (2.311.956) (2.551.175)

14.083.036 13.858.572 13.359.052 12.848.931 Καηαλέκνληαη  ζε :

10.774.162 11.886.308 12.764.827 14.094.938 Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο (6.363.055) (5.789.725) (2.311.956) (2.551.175)

3.336.449 2.888.767 3.202.169 2.684.484 Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο  -  -  -  - 

291.992 389.236 239.346 307.342 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο  (Β) (202.424) 166.554  - 166.554

1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο  (Α)  +  (Β) (6.565.479) (5.623.172) (2.311.956) (2.384.621)

93.444.745 95.405.845 90.618.813 92.252.083 Καηαλέκνληαη  ζε :

Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο (6.565.479) (5.623.172) (2.311.956) (2.384.621)

 Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο  -  -  -  - 

13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 Κέξδε κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή  βαζηθά (ζε επξψ ) (0,4895) (0,4454) (0,1778) (0,1962)

18.733.144 25.298.624 19.991.864 26.073.663 Κέξδε / (δεκίεο ) πξν θφξσλ , ρξεκαηνδνηηθψλ  

31.733.144 38.298.624 32.991.864 39.073.663 επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ (1.900.889) (2.359.300) (657.193) (867.187)

 -  -  -  - 

31.733.144 38.298.624 32.991.864 39.073.663

6.948.673 5.051.460 6.921.676 5.001.046 01/01- 30/06/13 01/01- 30/06/12 01/04- 30/06/13 01/04- 30/06/12

2.320.163 2.317.614 2.320.163 2.317.614 Κχθινο εξγαζηψλ 14.797.148 18.612.311 7.309.851 10.929.648

19.696.258 17.286.902 18.622.838 16.154.902 Μηθηά θέξδε / (δεκίεο) (704.215) (618.047) (99.437) 157.664

1.456.790 1.364.063 1.434.542 1.343.352 Κέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη 

17.008.849 19.304.934 15.116.971 17.437.827 επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ (2.898.926) (2.995.120) (1.224.923) (1.157.876)

14.280.868 11.782.247 13.210.758 10.923.679 Κέξδε / (δεκίεο ) πξν θφξσλ  (4.161.168) (5.619.115) (1.806.160) (3.009.989)

61.711.600  57.107.221  57.626.949  53.178.421 Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο   (Α) (5.879.374) (5.999.844) (2.126.841) (3.201.364)

93.444.745 95.405.845 90.618.813 92.252.083 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο  (Β) (202.424) 166.554 - 166.554

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο  (Α)  +  (Β) (6.081.798) (5.833.290) (2.126.841) (3.034.810)

Κέξδε κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή  βαζηθά (ζε επξψ ) (0,4523) (0,4615) (0,1636) (0,2463)

Κέξδε / (δεκίεο ) πξν θφξσλ , ρξεκαηνδνηηθψλ  

ΕΝΟ ΠΟ ΙΗΜΕΝΑ  ΣΟ ΙΧΕΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ (1.679.702) (1.767.011) (615.473) (543.844)

30/06/2013 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2012

ΣΟ ΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΗΑΚΩΝ ΡΟ ΩΝ  (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

38.298.624 48.034.045 39.073.663 48.721.228 Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

(6.565.479) (5.623.172) (6.081.798) (5.833.290) Έκκεζε κέζνδνο 01/01- 30/06/13 01/01- 30/06/12 01/01- 30/06/13 01/01- 30/06/12

31.733.144 42.410.873 32.991.864 42.887.938

Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Κέξδε (δεκίεο) πξν θφξσλ (ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο) (4.668.267) (5.418.733) (4.161.168) (5.619.115)

Πιένλ : Πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 1.458.171 1.475.920 1.292.475 1.302.975

Πξνβιέςεηο 5.261 30.442 17.682 30.442

Απνκείσζε επελδχζεσλ - - - 1.097.744

Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 1.382.457 1.658.379 1.262.241 1.526.251

Άιια κε ηακεηαθά έμνδα (έζνδα) (53.261) (49.434) (53.261) (49.434)

Πιένλ (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο 

ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο 

Μείσζε / (αχμεζε)  απνζεκάησλ (224.464) (468.867) (510.121) 1.702.819

Μείσζε / (αχμεζε)  απαηηήζεσλ 1.132.177 4.299.050 865.946 1.799.514

Δηαηξείαο Οκίινπ Αχμεζε / (κείσζε) ππνρξεψζεσλ ( πιελ δαλεηαθψλ ) 1.806.190 3.862.353 1.982.554 3.190.479

1.000.390 1.000.390 838.265 5.389.109 696.349 4.981.675

255.000 255.000 Μείνλ :  

1.053.909 1.053.909 Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα 1.210.028 1.576.703 1.089.801 1.444.551

Καηαβεβιεκέλνη θφξνη (216.170) 151.572 (207.789) 160.907

Δηαηξείαο Οκίινπ ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ)  από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) (155.593) 3.660.834 (185.663) 3.376.217

1.127.572 5.910 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  

2.331.924 - Μείσζε / (αχμεζε) καθξνπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ (3.292) - - -

2.194.423 - Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ (34.316) (142.701) (29.508) (30.933)

2.705.610 2.412.518 Σφθνη εηζπξαρζέληεο 106 2.027 94 2.003

138.323 138.323 ύλνιν εηζξνώλ (εθξνώλ) επελδπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (β) (37.502) (140.674) (29.413) (28.930)

- - Υξεκαηνδνηηθέο  δξαζηεξηόηεηεο 

- - Αλαιήςεηο / (εμνθιήζεηο) δαλείσλ 106.544 (3.105.291) 147.080 (2.947.570)

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (10.693) (505) - -

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

(γ) 95.850 (3.105.796) 147.080 (2.947.570)

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδύλακα  

ηεο πεξηόδνπ (α) + (β) +(γ) (97.244) 414.364 (67.996) 399.718

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ
389.236 1.020.226 307.342 991.869

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 291.992 1.434.590 239.346 1.391.587

Αιεμαλδξνύπνιε  26 Απγνύζηνπ 2013

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο

Γηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα

Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

12. Σν ζέκα  Έκθαζεο ζηελ Έθζεζε ησλ Ννκίκσλ Διεγθηψλ δηαηππψλεηαη σο εμήο :  

"Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζην γεγνλφο φηη ν δείθηεο “Απνηειέζκαηα  πξν θφξσλ ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ 

απνζβέζεσλ” (EBITDA) ηνπ νκίινπ γηα ηελ εμακεληαία πεξίνδν 1.1 έσο 30.6.2013 ήηαλ αξλεηηθφο, ήηνη -1.901ρηι.€  πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

 ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ. ηελ επεμεγεκαηηθή ζεκείσζε 6.2  παξαζέηνληαη νη δξάζεηο ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο απηνχ.

πθηζηάκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηάξζξσζε ηνπ Οκίινπ  ελδερνκέλσο λα ππνδειψλεη ηελ χπαξμε αβεβαηφηεηαο ζρεηηθήο κε ηελ απξφζθνπηε

ηo πκπέξαζκα καο δελ δηαηππψλεηαη επηθχιαμε ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηφ."

ΣΟ ΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟ ΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΠΔΡΗΟ ΓΟ Τ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) 

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

9. Γελ θαηέρνληαη ίδηεο κεηνρέο ή κεηνρέο ηεο κεηξηθήο απφ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο.

δ ) Τπνρξεψζεηο ζε δηεπζπληηθά  ζηειέρε  & κέιε  Γ..

ζη) Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά  ζηειέρε  & κέιε  Γ..

ε) Ακνηβέο & έμνδα δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ & κειψλ Γ..

δ) Τπνρξεψζεηο ζε ζπλδεδεκέλα κέξε

ΛΟΤΚΗΑ Α. ΑΡΑΝΣΖ

Α.Γ.Σ.  AZ 416192

ΓΔΩΡΓΗΟ  Α.  ΑΡΑΝΣΖ 

Α.Γ.Σ.  ΑΔ  417091

γ) Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο

Σχπνο έθζεζεο επηζθφπεζεο :

ΣΟ ΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟ ΛΗΚΩΝ ΔΟ ΓΩΝ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) 

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

α) Έζνδα

 επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ.

ΠΡΟ ΘΔΣΑ ΣΟ ΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟ ΦΟ ΡΗΔ

ΤΝΟ ΛΟ  ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟ ΥΡΔΩΔΩΝ     (γ) + (δ)

χλνιν ππνρξεψζεσλ                  (δ)

Μεηνρηθφ Κεθάιαην 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟ ΥΡΔΩΔΗ

Λνηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Λνηπέο πξνβιέςεηο

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

(01/01/2013 & 01/01/2012 ανηίζηοισα)

(ζςνεσιζόμενερ δπαζηηπιόηηηερ)

5.Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο ή απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ έρνπλ ή ελδέρεηαη λα έρνπλ νπζηψδε

4. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 11 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

8. Οη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα κε ηα  ζπλδεδεκέλα κέξε (Γ.Λ.Π.24) γηα ηελ πεξίνδν 01/01 έσο 30/06/2013 έρνπλ σο εμήο (πνζά ζε €): 

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο

ΔΝΟ ΠΟ ΗΖΜΔΝΑ  ΣΟ ΗΥΔΗΑ

Ιδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία

 ΑΚΡΗΣΑ Α.Δ. (ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΞΤΛΟΤ)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 

από 01 Ιανοςαπίος 2013 έωρ 30 Ιοςνίος 2013 (ζύμθωνα με ηην απόθαζη 4/507/28.04.2009 ηος Γ.. ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ)

ΣΟ ΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ Ο ΗΚΟ ΝΟ ΜΗΚΖ ΘΔΖ   (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

Γηεχζπλζε δηαδηθηχνπ  : www.akritas.gr

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηνρεχνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ. θαη ηνπ ΟΜΙΛΟΤ. πληζηνχκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλψζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε 

είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ Δηαηξία ή ηνλ Όκηιν λα αλαηξέμεη ζηε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ ηνπ εθδφηε, φπνπ αλαξηψληαη νη ελνπνηεκέλεο θαη νη εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ε έθζεζε επηζθφπεζεο ηνπ Νφκηκνπ Διεγθηή, φπνπ απηή απαηηείηαη. 

Με χκθσλε Γλψκε - Έκθαζε Θέκαηνο 

ΑΡ.Μ.Α.Δ. 11141/06/Β/86/29 / ωκπάηη Οικονόμος 3, Αλεξανδπούπολη, Σ.Κ. 68 100

Ηκεξνκελία έγθξηζεο ησλ εμακεληαίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδφκελα γηα πψιεζε

χλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ηδηνθηεηψλ κεηξηθήο   (α)

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο             (β)

χλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ      (γ) = (α) + (β)

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

Α.Μ.Ο.Δ.Δ. 0011208/ Α΄ Α.Γ.Σ.  Ξ. 767833

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΟΤ Γ.. Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ  ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΔΝΟ ΠΟ ΗΖΜΔΝΑ  ΣΟ ΗΥΔΗΑ 

7. Σα πνζά ησλ ζρεκαηηζκέλσλ πξνβιέςεσλ ηελ 30/06/2013  αλαιχνληαη σο εμήο (πνζά ζε €) : 

     θαη 264 άηνκα θαη ζηνλ Όκηιν 288 θαη 302 άηνκα αληίζηνηρα. 

Πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

Πξνβιέςεηο γηα επηδηθίεο 

1. Οη ελνπνηνχκελεο εηαηξείεο θαη ε αληίζηνηρε κέζνδνο ελνπνίεζεο αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 8 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο.                      

2. Γελ ππήξμε κεηαβνιή ζηε δνκή ηνπ νκίινπ ή ζηηο κεζφδνπο ελνπνίεζεο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ.

β) Έμνδα

6. Σν απαζρνινχκελν ζηε κεηξηθή εηαηξεία πξνζσπηθφ θαηά ηελ θαηά ηελ 30/06/2013 θαη θαηά ηελ 30/06/2012 αλέξρεηαη ζε 265

Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ  Γ/ΝΣΖ

ΗΩΑΝΝΖ  Υ.  ΣΕΗΣΕΗΚΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ  ΓΡΟΟΓΛΟΤ

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

3. Οη  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη κφλν ζηηο αλσηέξσ ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

Σύνολο ιδίων κεθαλαίων λήξηρ πεπιόδος (30/06/2013 & 30/06/2012 

Σςγκενηπωηικά ζςνολικά έζοδα μεηά από θόποςρ 

ΤΝΟ ΛΟ  ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Τ

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ

Απνζέκαηα

10. Λφγσ αλαδξνκηθήο εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 19 νξηζκέλα θνλδχιηα ηεο ζπγθξίζηκεο ρξήζεο αλακνξθψζεθαλ ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 8. Λεπηνκέξεηεο 

αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 12 ηεο εμακεληαίαο Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο

11.  Σα "ινηπά ζπλνιηθά έζνδα" γηα ην α' εμάκελν 2013 ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ αθνξνχλ ζε  αλαβαιιφκελνπο θφξνπο  ζηνηρείσλ θαζαξήο 

ζέζεο ιφγσ κεηαβνιήο ηνπ  θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή, ελψ γηα ηε ζπγθξίζηκε πεξίνδν αθνξνχλ ζηελ επίδξαζε απφ ηελ αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηνπ ΓΛΠ 19

Σύνολο ιδίων κεθαλαίων έναπξηρ πεπιόδος 

Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

Μαθξνπξφζεζκεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο

Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ



 

 

Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε γηα ηελ εμακεληαία πεξίνδν  

από ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ έωο ηελ 30

ε 
 Ινπλίνπ 2013 

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ 

31 

 

 

 

 

 

 

 


