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1. Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 

 

 

Σημ.

Ενεργητικό 30/9/2014 31/12/2013 30/9/2014 31/12/2013

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 12 58.921.438 61.068.751 54.689.054 56.593.523

Επενδύσεις σε ακίνητα 12 2.260.000 930.000 2.260.000 930.000

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 12 42.566 54.757 42.354 54.386

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις - - 636.741 1.251.741

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 119.216 120.716 119.216 120.716

61.343.220 62.174.224 57.747.365 58.950.367

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία

Αποθέματα 7.827.958 8.571.147 8.546.284 8.039.058

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 9.428.362 9.776.543 9.530.728 9.888.534

Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού 4.029.081 3.536.178 3.937.148 3.519.685

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση - 1.330.000 - 1.330.000

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 200.645 195.305 177.516 117.307

21.486.046 23.409.172 22.191.676 22.894.584

Σύνολο Ενεργητικού 82.829.266 85.583.397 79.939.041 81.844.951

  

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000

Διαφορά υπέρ το άρτιο 31.345.252 31.345.252 31.345.252 31.345.252

Αποθεματικά αναπροσαρμογής  (ΔΠΧΑ 1) 2.680.958 2.680.958 2.680.958 2.680.958

Λοιπά αποθεματικά κεφάλαια 11.069.137 11.069.137 11.069.137 11.069.137

Αποτελέσματα εις νέον (41.696.291) (34.252.982) (41.894.669) (34.274.327)

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής 16.399.056 23.842.365 16.200.677 23.821.019

Μη ελέγχουσες συμμετοχές - - - -

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 16.399.056 23.842.365 16.200.677 23.821.019

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 17 21.504.269 21.675.640 21.504.269 21.675.640

Χρηματοδοτικές συμβάσεις 6.044 10.410 - -

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 15 7.519.311 7.321.421 7.479.689 7.282.490

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 1.237.841 1.163.696 1.220.204 1.163.696

Επιχορηγήσεις επενδύσεων 2.106.511 2.173.661 2.106.511 2.173.661

Λοιπές προβλέψεις 236.592 417.143 236.592 417.143

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων 32.610.568,17 32.761.973 32.547.265 32.712.631

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 8.687.451 8.394.063 8.021.003 7.451.056

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 306.798 318.243 295.289 314.720

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 17 18.694.666 13.662.006 17.731.234 12.206.799

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 17 1.320.315 1.584.669 340.315 352.132

Χρηματοδοτικές συμβάσεις (βραχυπρόθεσμες) 5.859 10.565 - -

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.804.552 5.009.513 4.803.258 4.986.593

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων 33.819.642 28.979.059 31.191.099 25.311.301

Σύνολο Υποχρεώσεων 66.430.210 61.741.032 63.738.364 58.023.931

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 82.829.266 85.583.397 79.939.041 81.844.951

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

ENOΠOIHMENA  ΕΤΑΙΡΕΙΑ



2. Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

Σημ.

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες 1/1 - 30/09/2014 1/1 - 30/09/2013 1/7-30/09/2014 1/7-30/09/2013 1/1 - 30/09/2014 1/1 - 30/09/2013 1/7-30/09/2014 1/7-30/09/2013

Πωλήσεις 7 18.755.995 22.505.743 7.667.572 7.391.093 18.532.216 21.907.523 7.642.321 7.110.376

Κόστος πωληθέντων (20.022.492) (23.235.474) (7.224.532) (7.473.706) (20.034.191) (22.779.647) (7.550.801) (7.278.284)

Μεικτό Κέρδος (1.266.496) (729.731) 443.039 (82.613) (1.501.975) (872.124) 91.520 (167.909)

Έξοδα διοίκησης (1.807.410) (1.847.338) (817.555) (601.942) (1.339.648) (1.417.971) (458.257) (454.539)

Έξοδα διάθεσης (2.238.609) (2.592.350) (789.440) (812.889) (2.151.489) (2.392.689) (780.914) (775.245)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) καθαρά 121.886 526.986 424.016 140.821 104.860 526.986 406.990 140.821

Αποτελέσματα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών & 

Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (5.190.630) (4.642.433) (739.939) (1.356.623) (4.888.251) (4.155.798) (740.661) (1.256.872)

Επενδυτικά αποτελέσματα - - - - (615.000) - - -

Χρηματοοικονομικά έσοδα 45,03 139 23 33 27 118 19 23

Χρηματοοικονομικά έξοδα (2.054.834) (2.082.683) (692.232) (700.120) (1.919.919) (1.902.759) (653.545) (640.423)

Αποτελέσματα  προ φόρων (7.245.419) (6.724.977) (1.432.147) (2.056.711) (7.423.143) (6.058.439) (1.394.187) (1.897.271)

Φόροι εισοδήματος 15 (197.890) (1.880.219) (152.765) (185.430) (197.199) (1.897.059) (152.733) (178.852)

Αποτελέσματα μετά από  φόρους (Α) (7.443.309) (8.605.196) (1.584.912) (2.242.141) (7.620.342) (7.955.498) (1.546.920) (2.076.123)

Αναβαλλόμενος φόρος στοιχείων καθαρής θέσης (202.424) - - - (202.424) - -

Λοιπά Συνολικά Έσοδα (Β) - (202.424) - - - (202.424) - -

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους 

(Α+Β)
(7.443.308,56) (8.807.620) (1.584.912) (2.242.141) (7.620.342) (8.157.921,46) (1.546.920) (2.076.123)

Κέρδη αποδοτέα σε:       

Ιδιοκτήτες  της μητρικής (7.443.309) (8.605.196) (1.584.912) (2.242.141) (7.620.342) (7.955.498) (1.546.920) (2.076.123)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές - - - - - - - -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  αποδοτέα σε: 

Ιδιοκτήτες  της μητρικής (7.443.309) (8.807.620) (1.584.912) (2.242.141) (7.620.342) (8.157.921) (1.546.920) (2.076.123)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές - - - - - - - -

Αριθμός μετοχών 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000

Βασικά κέρδη ανά μετοχή  σε € 16 (0,5726) (0,6619) (0,1219) (0,1725) (0,5862) (0,6120) (0,1190) (0,1597)

Σύνοψη αποτελεσμάτων περιόδου

1/1 - 30/09/2014 1/1 - 30/09/2013 1/7-30/09/2014 1/7-30/09/2013 1/1 - 30/09/2014 1/1 - 30/09/2013 1/7-30/09/2014 1/7-30/09/2013

Αποτελέσματα Προ Φόρων, Επενδυτικών & 

Χρηματοδοτικών Αποτελεσμάτων 
(5.190.630) (4.642.433) (739.939) (1.356.623) (4.888.251) (4.155.798) (740.661) (1.256.872)

Αποτελέσματα Προ Φόρων, Επενδυτικών, 

Χρηματοδοτικών, Αποτελεσμάτων & Αποσβέσεων

(3.193.961) (2.565.334) (117.248) (664.445) (3.074.832) (2.327.213) (137.786) (647.512)

Αποτελέσματα  προ φόρων (7.245.419) (6.724.977) (1.432.147) (2.056.711) (7.423.143) (6.058.439) (1.394.187) (1.897.271)

Αποτελέσματα μετά από  φόρους (7.443.309) (8.605.196) (1.584.912) (2.242.141) (7.620.342) (7.955.498) (1.546.920) (2.076.123)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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3. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

 

 

 

Κίνηση Ιδίων Κεφαλαίων Προηγούμενης Χρήσης 

 

 

 

 

 

 

 

  

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Κεφάλαιο           

υπερ το άρτιο

Τακτικό 

αποθεματικό

Έκτακτα 

αποθεματικά

Αφορολόγητα 

αποθεματικά

Αποθεματικά 

εύλογης αξίας

Σύνολο 

αποθεματικών

Αποτελέσματα 

εις νέον

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαιων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2014) 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 2.680.958 13.750.095 (34.252.982) 23.842.365

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου - (7.443.309) (7.443.309)

Συνολικές μεταβολές περιόδου - - - - - - - (7.443.309) (7.443.309)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/09/2014) 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 2.680.958 13.750.095 (41.696.291) 16.399.056

Ενοποιημένα
Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Κεφάλαιο           

υπερ το άρτιο

Τακτικό 

αποθεματικό

Έκτακτα 

αποθεματικά

Αφορολόγητα 

αποθεματικά

Αποθεματικά 

εύλογης αξίας

Σύνολο 

αποθεματικών

Αποτελέσματα 

εις νέον

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαιων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2013) 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 2.883.382 13.952.519 (19.999.147) 38.298.623,64

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου (8.807.620) (8.807.620)

Συνολικές μεταβολές περιόδου - - - - - - - (8.807.620) (8.807.620)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/09/2013) 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 2.883.382 13.952.519 (28.806.767) 29.491.003

Ενοποιημένα
Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής
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4. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας 

 

 

 

Κίνηση Ιδίων Κεφαλαίων Προηγούμενης Χρήσης 

 

 

 

 

  

 

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Κεφάλαιο           

υπερ το άρτιο

Τακτικό 

αποθεματικό

Έκτακτα 

αποθεματικά

Αφορολόγητα 

αποθεματικά

Αποθεματικά 

εύλογης αξίας

Σύνολο 

αποθεματικών

Αποτελέσματα 

εις νέον

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαιων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2014) 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 2.680.958 13.750.095 (34.274.327) 23.821.019

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου - (7.620.342) (7.620.342)

Συνολικές μεταβολές περιόδου - - - - - - - (7.620.342) (7.620.342)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/09/2014) 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 2.680.958 13.750.095 (41.894.669) 16.200.677

Εταιρείας
 

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Κεφάλαιο           

υπερ το άρτιο

Τακτικό 

αποθεματικό

Έκτακτα 

αποθεματικά

Αφορολόγητα 

αποθεματικά

Αποθεματικά 

εύλογης αξίας

Σύνολο 

αποθεματικών

Αποτελέσματα 

εις νέον

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαιων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2013) 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 2.883.382 13.952.519 (19.224.108) 39.073.662,75

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου (8.157.921) (8.157.921)

Συνολικές μεταβολές περιόδου - - - - - - - (8.157.921) (8.157.921)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/09/2013) 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 2.883.382 13.952.519 (27.382.029) 30.915.741,29

 

Εταιρείας
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5. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

Έμμεση Μέθοδος 

 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 - 30/09/2014 1/1 - 30/09/2013 1/1 - 30/09/2014 1/1 - 30/09/2013

(7.245.419) (6.724.977) (7.423.143) (6.058.439)

 

2.103.494 2.186.975 1.920.245 1.938.461

1.098.116 (28.737) 1.098.116 (13.476)

- - 615.000 -

2.054.807 2.082.544 1.919.892 1.902.641

(76.841) (79.892) (76.841) (79.892)

(2.065.844) (2.564.086) (1.946.732) (2.310.705)

   

123.188 503.327 (1.127.226) 97.049

(595.418) 1.801.269 (511.249) 1.765.492

262.114 2.072.645 538.082 1.951.166

(2.275.959) 1.813.156 (3.047.125) 1.503.002

 

2.347.180 1.559.991 2.212.266 1.380.067

24.458 (105.695) 19.431 (104.964)

(α) (4.647.598) 358.859 (5.278.822) 227.899

(5.324) (112.050) (3.743) (106.818)

61.334 -

27 139 27 118

1.500 (8.032) 1.500 -

(β) 57.538 (119.943) (2.216) (106.700)

4.605.370 (153.023) 5.341.247 (2.464)

(9.969) (9.903) - -

- - - -

(γ) 4.595.401 (162.926) 5.341.247 (2.464)

5.340 75.990 60.209 118.735

195.305 389.236 117.307 307.342

200.645 465.226 177.516 426.077

Εισπράξεις από την εκποίηση  ενσωμάτων και άυλων πάγιων στοιχείων 

Λοιπές εισροές ( εκροές ) που δεν περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο κίνησης

Τόκοι εισπραχθέντες

Αναλήψεις / (εξοφλήσεις) δανείων

Πλέον: Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης 

Μείωση / (αύξηση)  αποθεμάτων 

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

Σύνολο εισροών / (εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

της περιόδου  (α) + (β) +(γ)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

Καταβεβλημένοι φόροι

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις

Μερίσματα πληρωθέντα 

Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων

Χρηματοδοτικές  δραστηριότητες 

Σύνολο εισροών / (εκροών)  από λειτουργικές δραστηριότητες

Επενδυτικές δραστηριότητες 

Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων 

Λειτουργικές Δραστηριότητες

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα 

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην Δανειακών)

Μείον: 

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

Πλέον: Προσαρμογές για:

Αποσβέσεις

Λειτουργικές ταμειακές ροές πριν από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης 

Προβλέψεις & αναστροφές προβλέψεων

Απομείωση επενδύσεων

Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων

Άλλα μη ταμειακά έξοδα /(έσοδα)
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6. Βάση σύνταξης των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 

6.1 Πλαίσιο Κατάρτισης  

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 

(«ΔΛΠ») 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» και πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση με τις 

δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2013 που είναι διαθέσιμες στην 

ιστοσελίδα της Εταιρίας www.akritas.gr  

 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 

έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους (historical cost convention) όπως αυτή 

τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες 

αξίες και την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας (going-concern). Δεν υπάρχουν αλλαγές στις 

λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν σε σχέση με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου του 2013. 

 

Η σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση 

ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία 

εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που 

επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση 

ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα 

αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός 

ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση με τις 

τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς 

τους υπολογισμούς. 

 

6.2 Αρχή της συνέχειας της επιχειρηματικής δράσης (GOING CONCERN) 

Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου συντάχθηκαν με βάση την αρχή της συνέχειας της 

επιχειρηματικής δράσης. Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι η παραπάνω αρχή εξακολουθεί να είναι 

ισχυρή παρά το γεγονός ότι υφίστανται παράγοντες που δημιουργούν αβεβαιότητα και σχετίζονται με την 

προβληματική κατάσταση του Κλάδου, τη συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση και την προβληματική 

χρηματοοικονομική διάρθρωση του Ομίλου. Οι παραπάνω συνιστώσες συνθέτουν ένα εξαιρετικά 

δυσμενές περιβάλλον που επιδρά στη ρευστότητα του Ομίλου, στην ποιότητα των ταμειακών του ροών 

και στους δείκτες οικονομικής του απόδοσης συνολικά. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω στο σχέδιο 

αναδιάρθρωσης του δανειακού χρέους και αναχρηματοδότησης της εταιρείας που εγκρίθηκε την 18η 

Μαρτίου 2014 από τις πιστώτριες τράπεζες προβλέπεται : α) αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου 

Ομολογιακού Δανείου ποσού 20,8 εκατ. ευρώ με λήξη του προγράμματος πληρωμών το έτος 2023 β) 

περίοδο χάριτος 18 μηνών στις πληρωμές κεφαλαίου γ) ειδική έγκριση πιστωτικού ορίου κεφαλαίου 

http://www.akritas.gr/
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κίνησης ποσού 5,5 εκατ. ευρώ δ) ανανέωση υφιστάμενων πιστωτικών γραμμών. Ως εκ τούτου οι 

συνθήκες που διαμορφώνονται μετά την αναδιάρθρωση του δανειακού χρέους και την 

αναχρηματοδότηση της εταιρείας περιορίζουν ουσιωδώς το βραχυχρόνιο κίνδυνο ρευστότητας και 

διασφαλίζουν την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου. Επιπλέον στο σχέδιο δράσης που 

έχει εκπονήσει η Διοίκηση του Ομίλου περιλαμβάνονται μέτρα για : α) την αύξηση του μεριδίου 

πωλήσεων στην εθνική αγορά με την εκμετάλλευση της ανταγωνιστικής θέσης της εταιρείας β) τη 

βελτίωση του περιθωρίου πωλήσεων λόγω αρτιότερης εκμετάλλευσης της παραγωγικής δυναμικότητας 

της μονάδας παραγωγής γ) βελτίωσης του ενεργειακού κόστους δ) βελτίωση των όρων αγοράς των 

βασικών Ά υλών (ξύλου και κόλλας).  

 

6.3 Νέα λογιστικά πρότυπα και ερμηνείες της ΕΔΔΠΧΑ 

Οι λογιστικές αρχές για την σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων είναι ίδιες με αυτές με 

αυτές των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου για την χρήση 2013 που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 

2013 εκτός από τις νέες τροποποιήσεις προτύπων και των νέων διερμηνειών  που έχουν τεθεί σε ισχύ από 

την 1η Ιανουαρίου 2014 και έχουν υιοθετηθεί από την  Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Στις παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζονται τα νέα Πρότυπα και Διερμηνείες. ή τους είναι 

υποχρεωτική από την 01/01/2014 ή μεταγενέστερα. 

 

 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία 

έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και η εφαρμογή τους είναι 

υποχρεωτική από την 01/01/2014 ή μεταγενέστερα. 

• ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο» 

(Joint Arrangements), ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες», ΔΛΠ 27 

«Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

• Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις,  Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο, 

Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και 

ΔΠΧΑ 12) (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

• Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 ΚΑΙ ΔΛΠ 27) (εφαρμόζεται 

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» - Συμψηφισμός 

χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

• Τροποποίηση στο ΔΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού» - Γνωστοποιήσεις 

για το Ανακτήσιμο Ποσό Μη-Χρηματοοικονομικών Στοιχείων του Ενεργητικού (εφαρμόζεται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 
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• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» - 

Αντικατάσταση παραγώγων και αναστολή της λογιστικής αντιστάθμισης (εφαρμόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

• ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές (Levies)» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2014) 

 

 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία 

δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες Διερμηνείες για τα 

υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν εγκριθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα:  

• ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/01/2018) 

• ΔΠΧΑ 14 Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων ( εφαρμογή για τις ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

• ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 01/01/2017) 

• Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) 

• Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) 

• Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2012-2014 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

• Τροποποίηση στο ΔΛΠ 19: Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές εργαζομένων (για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) 

• Τροποποίηση στο ΔΛΠ 27: «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατομικές Οικονομικές 

Καταστάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016): 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του 

Ενεργητικού μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ16 και στο ΔΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ16 και στο ΔΛΠ 38: Διευκρινήσεις αναφορικά με Αποδεκτές Μεθόδους 

Αποσβέσεων  

• Τροποποιήσεις στο  ΔΠΧΑ 11: Aπόκτηση δικαιωμάτων σε κοινές επιχειρήσεις   

 

7. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα 

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς», ως τομείς μιας οικονομικής οντότητας προδιαγράφονται 

αυτοί που εξετάζονται εσωτερικά από την Διοίκηση ως σημαντικοί στα πλαίσια αξιολόγησης τομεακών 

αποδόσεων και κινδύνων. Με την έναρξη της παραγωγικής δραστηριότητα της μονάδας της θυγατρικής 

Akritas Bulgaria EAD (πρώην Emos Ltd) στo Chirpan της Βουλγαρίας, η δραστηριότητα αυτή εξετάζεται 

διακεκριμένα από την Διοίκηση και παρουσιάζεται επομένως ως τομέας. 
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Οι πωλήσεις του Ομίλου κατά κατηγορία αποθεμάτων έχουν ως εξής:  

 

 

Η κύρια χώρα δραστηριότητας της Εταιρείας είναι η Ελλάδα. Οι πωλήσεις του Ομίλου παρουσιάζονται 

κατά τομέα Εμπορικής Διεύθυνσης  ως εξής : 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΚΡΙΤΑΣ AKRITAS ΑΠΑΛΟΙΦΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ BULGARIA

Κύκλος εργασιών 18.532.216 1.534.721 (1.310.942) 18.755.995

Μικτό αποτέλεσμα (1.501.975) 232.822 2.657 (1.266.496)

Επενδυτικά αποτελέσματα (615.000) - 615.000 -

Χρηματοοικονομικά έσοδα 27 18 - 45

Χρηματοοικονομικά έξοδα (1.919.919) (134.915) - (2.054.834)

Καθαρά χρηματοοικονομικά & επενδυτικά αποτελέσματα (2.534.892) (134.897) 615.000 (2.054.789)

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (7.423.143) (439.932) 617.657 (7.245.419)

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος (197.199) - (691) (197.890)

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) (7.620.342) (439.932) 616.966 (7.443.309)

Αποσβέσεις 1.920.245 183.249 (0) 2.103.494

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΚΡΙΤΑΣ AKRITAS ΑΠΑΛΟΙΦΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚ.ΘΕΣΗΣ BULGARIA

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 56.949.054 4.232.384 - 61.181.438

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 798.311 212 (636.741) 161.782

Λοιπά  στοιχεία ενεργητικού 22.191.676 752.234 (1.457.863) 21.486.046

Σύνολο ενεργητικού 79.939.041 4.984.830 (2.094.604) 82.829.266

Σύνολο υποχρεώσεων 63.738.364 4.149.484 (1.457.638) 66.430.210

Προσθήκες μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 3.743 1.581 0 5.324

1/1-30/09/2014 1/1-30/09/2013

Μοριοσανίδα - Μελαμίνη 16.585.876 19.875.707

Polytheta / Postforming 1.938.443 2.219.676

Εμπορεύματα / Ά ύλες / Λοιπά 231.677 410.360

 18.755.995 22.505.743

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1/1-30/09/2014 1/1-30/09/2013

Bορείου Ελλάδος 5.236.445 5.554.901

Νοτίου Ελλάδος 8.237.567 8.800.055

Εξωτερικού / Τρίτων Χωρών 3.685.409 3.827.526

Ενδοκοινοτικές 1.596.575 4.323.261

18.755.995 22.505.743

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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8. Δομή του Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονομικές καταστάσεις της Μητρικής 

και της θυγατρικής της εταιρίας, AKRITAS Bulgaria EAD Βουλγαρικής Εθνικότητας. Η θυγατρική 

εταιρεία έχει έδρα τη Σόφια και η δραστηριότητα της αφορά τη συλλογή και πώληση ακατέργαστης 

ξυλείας καθώς και την βιομηχανοποίηση (επένδυση) γυμνής μοριοσανίδας. Το ποσοστό άμεσης 

συμμετοχής της μητρικής ανέρχεται σε 100%. Η θυγατρική εταιρεία ενοποιείται με τη μέθοδο της ολικής 

ενοποίησης.  

 

9.  Εμπράγματα Βάρη 

Επί των ακινήτων της Εταιρείας και του  Ομίλου αντίστοιχα υφίστανται εμπράγματα βάρη ποσού 39,2 

(2013: 38,2) και 41,7 εκατομμυρίων ευρώ (2013: 40,7 εκατ. €) αντίστοιχα και προς εξασφάλιση δανείων. 

 

10. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

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 εταιρίας και του ομίλου. 

 

11. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Οι εταιρικές χρήσεις της μητρικής εταιρείας έχουν περαιωθεί φορολογικά έως και την χρήση 2004 ενώ 

για τις εταιρικές χρήσεις 2005 έως 2010 έχουν σχηματιστεί προβλέψεις για φορολογικές διαφορές 

συνολικά 215.000 ευρώ. Οι χρήσεις 2011, 2012 και 2013 έχουν ελεγχτεί φορολογικά από τους νομίμους 

ελεγκτές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82, παρ.5 του ν.2238/1994. Για τις χρήσεις αυτές έχει 

εκδοθεί Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης «Χωρίς Επιφύλαξη» χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στο φόρο 

και στη σχετική φορολογική πρόβλεψη που συμπεριλήφθηκε στις οικονομικές καταστάσεις. Σύμφωνα με 

τη σχετική νομοθεσία οι χρήσεις αυτές θεωρούνται περαιωμένες φορολογικά μετά την παρέλευση 

δεκαοκτάμηνου από την έκδοση των εκθέσεων φορολογικής συμμόρφωσης.  

 

 Η θυγατρική εταιρεία AKRITAS Bulgaria EAD έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την εταιρική χρήση 

2005. 

 

12. Κεφαλαιουχικές δαπάνες  

 

 

 

1.1-30.9.2014 1.1-30.9.2013 1.1-30.9.2014 1.1-30.9.2013

Επενδύσεις σε ενσώματα πάγια 5.324 106.961 3.743 106.818

Επενδύσεις σε άυλα πάγια 0 5.089 0 0

Σύνολο 5.324 112.050 3.743 106.818

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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13. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

Αριθμός εργαζομένων και κόστος μισθοδοσίας 

 

 

 

14. Εποχικότητα πωλήσεων 

Οι πωλήσεις της εταιρείας δεν υπόκεινται σε έντονες εποχικές διακυμάνσεις. Ωστόσο σε γενικές γραμμές 

οι πωλήσεις του β΄ και γ΄ τριμήνου είναι μεγαλύτερες από αυτές των άλλων τριμήνων. Σημαντική είναι η 

επίδραση των καιρικών συνθηκών στην απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας παραγωγής αλλά και στη 

διανομή των πωληθέντων ειδών.  

 

15. Φόροι εισοδήματος 

Τα ποσά των φόρων εισοδήματος που βαρύνουν την περίοδο αναλύονται ως εξής: 

 

 

Λόγω μεταβολής του φορολογικού συντελεστή φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων βάσει 

του Ν.4110/13, από 20% σε 26%, κατά το 2013 αυξήθηκε η σωρευμένη φορολογική υποχρέωση κατά 

1.599.950 €, από την οποία ποσό 202.424 € αφορά μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο στοιχείων που 

είχαν αναγνωριστεί στην Καθαρή θέση.   

 

16. Κέρδη ανά μετοχή 

 

 

1.1-30.9.2014 1.1-30.9.2013 1.1-30.9.2014 1.1-30.9.2013

Αριθμός Μισθωτών 276 287 256 264

Κόστος Προσωπικού 5.225.211 5.622.066 5.056.969 5.425.339

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

1/1-30/09/2014 1/1-30/09/2013 1/1-30/09/2014 1/1-30/09/2013

Φόρος εισοδήματος έξοδο / (έσοδο)  -  -  -  - 

Αναβαλλόμενος φόρος έξοδο / (έσοδο) 197.890 1.880.219 197.199 1.897.059

Σύνολο φόρων στη κατάσταση αποτελεσμάτων 197.890 1.880.219 197.199 1.897.059

Αναβαλλόμενος φόρος Χρεώση / (Πίστωση) 

Ιδίων Κεφαλαίων  - 202.424 202.424

Μεταβολή Αναβαλλόμενων Φορολογικών Υποχρεώσεων 197.890 2.082.643 197.199 2.099.483

ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κέρδη ανά μετοχή

1/1-30/09/2014 1/1-30/09/2013 1/1-30/09/2014 1/1-30/09/2013

Κέρδη /(ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους της 

μητρικής
(7.443.309) (8.605.196) (7.620.342) (7.955.498)

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (0,5726) (0,6619) (0,5862) (0,6120)

ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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17. Δανεισμός  

 

α) Δανεισμός Μητρικής Εταιρείας 

Ομολογιακά δάνεια: 

Οι όροι των εκδοθέντων ομολογιακών δανείων της μητρικής εταιρείας έχουν ως εξής:  

α) Σύμβαση της 30
ης

 Δεκεμβρίου 2010 (τροποποίηση 18
η
 Μαρτίου 2014) μεταξύ της Ακρίτας Α.Ε. και 

των τραπεζών Alpha Τράπεζα Ανώνυμος Εταιρεία και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.: Πρόκειται για 

κοινό Ομολογιακό Δάνειο με εμπράγματες εξασφαλίσεις ονομαστικής αξίας 25.000.000.00 ευρώ (σήμερα 

20.800.000) πληρωτέο σε 16 εξαμηνιαίες δόσεις. Το επιτόκιο του Δανείου ορίζεται κυμαινόμενο στη 

βάση του Euribor 6m πλέον περιθωρίου (spread) 5,00%. 

β) Σύμβαση της 11
ης

 Σεπτεμβρίου 2007 μεταξύ της Ακρίτας Α.Ε. και της Τράπεζας Πειραιώς: Πρόκειται 

για 10ετές κοινό Ομολογιακό Δάνειο με εμπράγματες εξασφαλίσεις ονομαστικής αξίας 2.502.000,00 

ευρώ. Το επιτόκιο του Δανείου ορίζεται κυμαινόμενο στη βάση του Euribor πλέον διαπραγματευόμενου 

περιθωρίου (spread). 

γ) Πρόγραμμα αποπληρωμής : Το συμβατικό πρόγραμμα αποπληρωμής των ομολογιακών δανείων έχει 

ως εξής:  

 

 

δ) Εξασφαλίσεις : Οι απαιτήσεις των ομολογιούχων που απορρέουν από τη Σύμβαση της 30
ης

 Δεκεμβρίου 

2010 μεταξύ της Ακρίτας Α.Ε. και των τραπεζών Alpha Τράπεζα Ανώνυμος Εταιρεία και Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. εξασφαλίζονται: α) από υποθήκη ποσού 30.000.000,00 ευρώ επί του 

βιομηχανοστασίου της εταιρείας στη θέση Προβατώνας Έβρου, β) από υποθήκη ποσού 1.000.000,00 

ευρώ επί επενδυτικού ακινήτου της εταιρείας στα Δίκελλα Ν. Έβρου και γ) από την εκχώρηση – 

ενεχυρίαση ενδεχόμενων μελλοντικών ασφαλιστικών απαιτήσεων εκ των ως άνω υποθηκευμένων 

ακινήτων.  

30/9/2014 31/12/2013 30/9/2014 31/12/2013

Μακροπρόθεσμα δάνεια

Ομολογιακά δάνεια 21.504.269 21.675.640 21.504.269 21.675.640

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

Τραπεζικά δάνεια 18.694.666 13.662.006 17.731.234 12.206.799

Χρεολύσια μακροπρόθεσμων δανείων 

πληρωτέα στους επόμενους 12 μήνες
1.320.315 1.584.669 340.315 352.132

20.014.982 15.246.675 18.071.549 12.558.931

Σύνολο δανείων 41.519.251 36.922.315 39.575.818 34.234.571

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Έτος Κοινοπρακτικό Διμερές Σύνολο

2014 352.132 352.132

2015 900.000 352.132 1.252.132

2016 1.800.000 352.132 2.152.132

2017 1.800.000 264.104 2.064.104

2018 1.800.000 1.800.000

2019 1.800.000 1.800.000

2020 1.800.000 1.800.000

2021 1.800.000 1.800.000

2022 1.800.000 1.800.000

2023 7.300.000 7.300.000

Σύνολα 20.800.000 1.320.500 22.120.500
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Οι απαιτήσεις των ομολογιούχων που απορρέουν από τη Σύμβαση της 11
ης

 Σεπτεμβρίου 2007 μεταξύ της 

Ακρίτας και της Τράπεζας Πειραιώς (πρώην Τράπεζας Κύπρου) εξασφαλίζονται: α) από προσημείωση 

ποσού 3.000.000,00 ευρώ επί αστικού ακινήτου (γραφείων Αλεξανδρούπολης) και β) την εκχώρηση – 

ενεχυρίαση ενδεχόμενων μελλοντικών ασφαλιστικών απαιτήσεων εκ του ως άνω υποθηκευμένου 

ακινήτου. 

ε) Δεσμεύσεις : Στις συμβάσεις που διέπουν την έκδοση των παραπάνω Ομολογιακών Δανείων 

προβλέπονται περιπτώσεις καταγγελίας οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν μη εμπρόθεσμη 

καταβολή πληρωμών, μη συμμόρφωση με τις γενικές και οικονομικές διασφαλίσεις που έχουν 

παρασχεθεί, παροχή πληροφοριών, γεγονότα αφερεγγυότητας καθώς και άλλα γεγονότα που επηρεάζουν 

την επιχειρηματική δραστηριότητα, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και την οικονομική κατάσταση της 

Εταιρείας. Επίσης, οι ανωτέρω συμβάσεις περιέχουν οικονομικές ρήτρες για την διατήρηση 

ικανοποιητικής κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει παράσχει 

συγκεκριμένες εξασφαλίσεις αναφορικά με την συμμόρφωση της με νόμους και κανονισμούς, τη 

διατήρηση της φύσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, με περιβαλλοντικά ζητήματα και με το 

καθεστώς ασφαλιστικής κάλυψης και γνωστοποιήσεις αναφορικά με τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων, 

με συγχωνεύσεις και με επενδύσεις. 

στ) Αποτίμηση : Το υπόλοιπο των ανωτέρω ομολογιακών δανείων αποτιμάται στο αναπόσβεστο κόστος 

με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.  

 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια: 

Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια της εταιρείας αφορούν είτε λογαριασμούς κεφαλαίων κίνησης κυμαινόμενου 

επιτοκίου (Euribor πλέον περιθωρίου) είτε χορηγήσεις μέσω factoring. Για τα δάνεια αυτά έχουν 

χορηγηθεί εμπράγματες εξασφαλίσεις ποσού 8,2 εκατ.ευρώ. 

 

β) Δανεισμός Θυγατρικής εταιρείας (AKRITAS BULGARIA EAD) 

Μακροπρόθεσμα δάνεια: Εγκεκριμένο ποσό 2.500.000 ευρώ, Λήξη 27.09.2017, Επιτόκιο:Euribor + 

2,25%. Τo δάνειο αυτό ποσού 1.056 χιλ. ευρώ την 30.06.2014 ταξινομήθηκε στα βραχυπρόθεσμα δάνεια 

σύμφωνα με την παράγραφο 74 του ΔΛΠ 1 δεδομένου ότι τη συγκεκριμένη ημερομηνία δεν πληρούνταν 

οι συμβατικοί όροι που αφορούν την εξυπηρέτηση του. 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια: Εγκεκριμένο όριο 1.500.000 ευρώ.  

 

Εξασφαλίσεις: Οι απαιτήσεις του δανειστή που απορρέουν από τη Σύμβαση μακροπρόθεσμου δανείου 

μεταξύ της United Bulgarian Bank και της AKRITAS Bulgaria EAD εξασφαλίζονται από προσημείωση 

ποσού 2.500.000,00 ευρώ επί του εργοστασίου παραγωγής στο Chirpan της Βουλγαρίας. 

18. Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση της εύλογης 

αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 7 

«Χρηματοοικονομικά μέσα: γνωστοποιήσεις»: 
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Επίπεδο 1: Επενδύσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με βάση διαπραγματεύσιμες (μη 

προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις. 

Επίπεδο 2: Επενδύσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με βάση μοντέλα αποτίμησης στα οποία όλα 

τα στοιχεία που επηρεάζουν σημαντικά την εύλογη αξία είναι βασισμένα (είτε άμεσα είτε έμμεσα) σε 

παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. 

Επίπεδο 3: Επενδύσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με βάση μοντέλα αποτίμησης στα οποία τα 

στοιχεία που επηρεάζουν σημαντικά την εύλογη αξία δεν είναι βασισμένα σε παρατηρήσιμα δεδομένα 

της αγοράς. 

Ο Όμιλος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και 

Επιμέτρηση», στη λήξη κάθε περιόδου αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων διενεργεί τους 

απαιτούμενους υπολογισμούς αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας των 

χρηματοοικονομικών μέσων.   

Η λογιστική αξία των ακόλουθων χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και των 

υποχρεώσεων θεωρείται ότι αποτελεί μία λογική προσέγγιση της εύλογης αξίας αυτών: 

- Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

- Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

- Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

- Δάνεια 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατά 

την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με βάση την ιεραρχία 

της εύλογης αξίας και ως εξής : 
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19.  Δεσμεύσεις / Ενδεχόμενα 

Οι δεσμεύσεις της Εταιρίας και του Ομίλου αφορούν κυρίως:  

- Λειτουργικές μισθώσεις μεταφορικών μέσων & ακινήτων. 

- Εγγυητικές επιστολές ποσού 580 χιλ. ευρώ στα πλαίσια συμβάσεων με το Ελληνικό Δημόσιο. 

- Ο Όμιλος έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα 

θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. 

 

20. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

Τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές της εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 

είναι:  

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Μη Κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού 30/9/2014 31/12/2013 Ιεραρχία εύλογης αξίας

Επενδύσεις σε ακίνητα 2.260.000 930.000 Επίπεδο 1

Μη κυκλ .περιουσιακά στοιχεία 

κατεχόμενα προς πώληση 0 1.330.000 Επίπεδο 1

Σύνολο 2.260.000 2.260.000

Κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού

Εμπορικές απαιτήσεις 9.428.362 9.776.543 Επίπεδο 3

Λοιπές απαιτήσεις 4.029.081 3.536.178 Επίπεδο 3

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 200.645 195.305 Επίπεδο 3

Σύνολο 13.658.088 13.508.025

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δανεισμός 21.510.313 21.686.051 Επίπεδο 2

Σύνολο 21.510.313 21.686.051

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δανεισμός 20.020.841 15.257.241 Επίπεδο 2

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 13.656.273 13.575.317 Επίπεδο 3

Σύνολο 33.677.114 28.832.558

Σύνολο υποχρεώσεων 55.187.427 50.518.608
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21. Μεταγενέστερα γεγονότα  

Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία αφορούν είτε 

τον Όμιλο είτε την Εταιρεία και στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.  

 

Αλεξανδρούπολη,  28 Νοεμβρίου 2014 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

    

 

ΛΟΥΚΙΑ Α.  ΣΑΡΑΝΤΗ 

 

Α.Δ.Τ.  ΑΖ 416192 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Α.  ΣΑΡΑΝΤΗΣ  

 

Α.Δ.Τ.  ΑΕ 417091 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ  Χ.  ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ  

 

Α.Δ.Τ.  Ξ. 767833 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΔΡΟΣΟΓΛΟΥ 

 

Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 0011208/Α΄ 

 

Εταιρείας

Διεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα Θυγατρικές Σύνολο

Akritas 

Bulgaria

ATE - OΔΓΕ Λοιπά 

α) Διεταιρικές πωλήσεις  αγαθών & υπηρεσιών 137.670 7.872  - 145.542

β) Διεταιρικές αγορές αγαθών & υπηρεσιών 1.173.272 3.188  - 1.176.461

γ) Απαιτήσεις 1.116.715  -  - 1.116.715

δ) Υποχρεώσεις  - 2.176.840  - 2.176.840

 

Συναλλαγές και υπόλοιπα με μέλη Δ.Σ. και Διευθυντές

ε) Αμοιβές & έξοδα διευθυντικών στελεχών & μελών Δ.Σ. 225.983 225.983

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

ζ) Υποχρεώσεις σε διευθυντικά  στελέχη  & μέλη  Δ.Σ. 49.737 49.737

Ομίλου

Διεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα Θυγατρικές Σύνολο

Akritas 

Bulgaria

ATE - OΔΓΕ Λοιπά 

α) Διεταιρικές πωλήσεις  αγαθών & υπηρεσιών 7.872 7.872

β) Διεταιρικές αγορές αγαθών & υπηρεσιών 3.188 3.188

γ) Απαιτήσεις  -  - 

δ) Υποχρεώσεις 2.176.840 2.176.840

Συναλλαγές και υπόλοιπα με μέλη Δ.Σ. και Διευθυντές  

ε) Αμοιβές & έξοδα διευθυντικών στελεχών & μελών Δ.Σ. 253.679 253.679

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

ζ ) Υποχρεώσεις σε διευθυντικά  στελέχη  & μέλη  Δ.Σ. 49.737 49.737

Υπόλοιπα & Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη (Δ.Λ.Π.24)

Λοιπά Συνδεμένα μέρη

Λοιπά Συνδεμένα μέρη
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22. Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου  

 

 

 

Διεύθυνση διαδικτύου  : www.akritas.gr

Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων εννεαμήνου 28-Νοε-2014

Τύπος έκθεσης επισκόπησης : Δεν απαιτείται

ΕΝΟ ΠΟ ΙΗΜΕΝΑ  ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/09/2014 31/12/2013 30/09/2014 31/12/2013 01/01- 30/09/14 01/01- 30/09/13 01/07- 30/09/14 01/07- 30/09/13

Κύκλος εργασιών 18.755.995 22.505.743 7.667.572 7.391.093

58.921.438 61.068.751 54.689.054 56.593.523 Μικτά κέρδη / (ζημίες) (1.266.496) (729.731) 443.039 (82.613)

2.260.000 930.000 2.260.000 930.000 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

42.566 54.757 42.354 54.386 επενδυτικών αποτελεσμάτων (5.190.630) (4.642.433) (739.939) (1.356.623)

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 119.216 120.716 755.958 1.372.458 Κέρδη / (ζημίες ) προ φόρων  (7.245.419) (6.724.977) (1.432.147) (2.056.711)

Αποθέματα 7.827.958 8.571.147 8.546.284 8.039.058 Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους   (Α) (7.443.309) (8.605.196) (1.584.912) (2.242.141)

Απαιτήσεις από πελάτες 9.428.362 9.776.543 9.530.728 9.888.534 Κατανέμονται  σε :

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.029.081 3.536.178 3.937.148 3.519.685 Ιδιοκτήτες μητρικής (7.443.309) (8.605.196) (1.584.912) (2.242.141)

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση  - 1.330.000  - 1.330.000 Μη ελέγχουσες συμμετοχές  -  -  -  - 

Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 200.645 195.305 177.516 117.307 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  (Β)  - (202.424)  -  - 

ΣΥΝΟ ΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Υ 82.829.266 85.583.397 79.939.041 81.844.951 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  (Α)  +  (Β) (7.443.309) (8.807.620) (1.584.912) (2.242.141)

Κατανέμονται  σε :

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΧΡΕΩΣΕΙΣ  Ιδιοκτήτες μητρικής (7.443.309) (8.807.620) (1.584.912) (2.242.141)

Μετοχικό Κεφάλαιο 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 Μη ελέγχουσες συμμετοχές  -  -  -  - 

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 3.399.056 10.842.365 3.200.677 10.821.019 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή  βασικά (σε ευρώ ) (0,5726) (0,6619) (0,1219) (0,1725)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής   (α) 16.399.056 23.842.365 16.200.677 23.821.019 Κέρδη / (ζημίες ) προ φόρων , χρηματοδοτικών  

Μη ελέγχουσες συμμετοχές             (β)  -  -  -  - επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (3.193.961) (2.565.334) (117.248) (664.445)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων      (γ) = (α) + (β) 16.399.056 23.842.365 16.200.677 23.821.019

Μακροπρόθεσμες αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 7.519.311 7.321.421 7.479.689 7.282.490

Επιχορηγήσεις επενδύσεων 2.106.511 2.173.661 2.106.511 2.173.661 01/01- 30/09/14 01/01- 30/09/13 01/07- 30/09/14 01/07- 30/09/13

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 21.510.313 21.686.051 21.504.269 21.675.640 Κύκλος εργασιών 18.532.216 21.907.523 7.642.321 7.110.376

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.474.433 1.580.839 1.456.796 1.580.839 Μικτά κέρδη / (ζημίες) (1.501.975) (872.124) 91.520 (167.909)

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 20.020.841 15.257.241 18.071.549 12.558.931 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 13.798.801 13.721.819 13.119.550 12.752.370 επενδυτικών αποτελεσμάτων (4.888.251) (4.155.798) (740.661) (1.256.872)

Σύνολο υποχρεώσεων                  (δ) 66.430.210  61.741.032  63.738.364  58.023.931 Κέρδη / (ζημίες ) προ φόρων  (7.423.143) (6.058.439) (1.394.187) (1.897.271)

82.829.266 85.583.397 79.939.041 81.844.951 Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους   (Α) (7.620.342) (7.955.498) (1.546.920) (2.076.123)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  (Β) (202.424) - -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  (Α)  +  (Β) (7.620.342) (8.157.921) (1.546.920) (2.076.123)

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή  βασικά (σε ευρώ ) (0,5862) (0,6120) (0,1190) (0,1597)

Κέρδη / (ζημίες ) προ φόρων , χρηματοδοτικών  

ΕΝΟ ΠΟ ΙΗΜΕΝΑ  ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (3.074.832) (2.327.213) (137.786) (647.512)

30/09/2014 30/09/2013 30/09/2014 30/09/2013

ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟ ΩΝ  (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

23.842.365 38.298.624 23.821.019 39.073.663 Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

(7.443.309) (8.807.620) (7.620.342) (8.157.921) Έμμεση μέθοδος

16.399.056 29.491.003 16.200.677 30.915.741 01/01- 30/09/14 01/01- 30/09/13 01/01- 30/09/14 01/01- 30/09/13

Λειτουργικές Δραστηριότητες

Κέρδη (ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (7.245.419) (6.724.977) (7.423.143) (6.058.439)

Πλέον : Προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 2.103.494 2.186.975 1.920.245 1.938.461

Προβλέψεις 1.098.116 (28.737) 1.098.116 (13.476)

Απομείωση επενδύσεων - - 615.000 -

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 2.054.807 2.082.544 1.919.892 1.902.641

Άλλα μη ταμειακά έξοδα (έσοδα) (76.841) (79.892) (76.841) (79.892)

Πλέον (μείον) προσαρμογές για μεταβολές 

λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης 

Μείωση / (αύξηση)  αποθεμάτων 123.188 503.327 (1.127.226) 97.049

Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων (595.418) 1.801.269 (511.249) 1.765.492

Εταιρείας Ομίλου Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων ( πλην δανειακών ) 262.114 2.072.645 538.082 1.951.166

670.928 670.928 (2.275.959) 1.813.156 (3.047.125) 1.503.002

236.592 236.592 Μείον :   

700.000 700.000 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 2.347.180 1.559.991 2.212.266 1.380.067

Καταβεβλημένοι φόροι 24.458 (105.695) 19.431 (104.964)

Εταιρείας Ομίλου Σύνολο εισροών / (εκροών)  από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (4.647.598) 358.859 (5.278.822) 227.899

145.542 7.872 Επενδυτικές δραστηριότητες  

1.176.461 3.188 Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων (5.324) (112.050) (3.743) (106.818)

1.116.715 - Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και αύλων παγιων στοιχείων 61.334 - - -

2.176.840 2.176.840 Τόκοι εισπραχθέντες 27 139 27 118

225.983 253.679 Λοιπές εισροές ( εκροές ) που δεν περιλαμβάνονται στο 

- - κεφάλαιο κίνησης 1.500 (8.032) 1.500 -

49.737 49.737 Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων (β) 57.538 (119.943) (2.216) (106.700)

Χρηματοδοτικές  δραστηριότητες 

Αναλήψεις / (εξοφλήσεις) δανείων 4.605.370 (153.023) 5.341.247 (2.464)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (9.969) (9.903) - -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες 
(γ) 4.595.401 (162.926) 5.341.247 (2.464)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα  

της περιόδου (α) + (β) +(γ) 5.340 75.990 60.209 118.735

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 195.305 389.236 117.307 307.342

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 200.645 465.226 177.516 426.077

Αλεξανδρούπολη  28 Νοεμβρίου 2014

Ο  ΠΡΟ ΪΣΤ/ΝΟ Σ ΛΟ ΓΙΣΤΗΡΙΟ Υ

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

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/09/2014 & 30/09/2013 

αντίστοιχα)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

10.  Τα "Λοιπά συνολικά έσοδα" για το α' εννιάμηνο 2013 στην κατάσταση συνολικών εσόδων αφορούν σε  αναβαλλόμενους φόρους  στοιχείων καθαρής  

θέσης λόγω μεταβολής του  φορολογικού συντελεστή.

(συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν ουσιώδη

4. Πληροφορίες για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του ομίλου αναφέρονται στη σημείωση 11 των οικονομικών καταστάσεων.

Α.Μ.Ο .Ε.Ε. 0011208/ Α΄ Α.Δ.Τ.  Ξ. 767833

Η ΠΡΟ ΕΔΡΟ Σ  ΤΟ Υ Δ.Σ. Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟ ΥΛΟ Σ 

ΕΝΟ ΠΟ ΙΗΜΕΝΑ  ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ 

7. Τα ποσά των σχηματισμένων προβλέψεων την 30/09/2014  αναλύονται ως εξής (ποσά σε €) : 

     και 264 άτομα και στον Όμιλο 276 και 287 άτομα αντίστοιχα. 

Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Προβλέψεις για επιδικίες 

1. Οι ενοποιούμενες εταιρείες και η αντίστοιχη μέθοδος ενοποίησης αναφέρονται στη σημείωση 8 των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.                      

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

β) Έξοδα

6. Το απασχολούμενο στη μητρική εταιρεία προσωπικό κατά την κατά την 30/09/2014 και κατά την 30/09/2013 ανέρχεται σε 256

Ο  Ο ΙΚΟ ΝΟ ΜΙΚΟ Σ  Δ/ΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ  Χ.  ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟ Σ  ΔΡΟ ΣΟ ΓΛΟ Υ

 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

από 01 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 (σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο ΙΚΟ ΝΟ ΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ   (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

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. 

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

ΕΝΟ ΠΟ ΙΗΜΕΝΑ  ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟ ΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

α) Έσοδα

 επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας και του ομίλου.

ΠΡΟ ΣΘΕΤΑ ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟ ΦΟ ΡΙΕΣ

ΣΥΝΟ ΛΟ  ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΧΡΕΩΣΕΩΝ     (γ) + (δ)

Επενδύσεις σε ακίνητα

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Λοιπές προβλέψεις

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

8. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τα  συνδεδεμένα μέρη (Δ.Λ.Π.24) για την περίοδο 01/01 έως 30/09/2014 έχουν ως εξής (ποσά σε €): 

ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟ ΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟ ΔΟ Υ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

9. Δεν κατέχονται ίδιες μετοχές ή μετοχές της μητρικής από θυγατρικές εταιρείες.

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

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

ε) Αμοιβές & έξοδα διευθυντικών στελεχών & μελών Δ.Σ.

δ) Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη

ΛΟ ΥΚΙΑ Α. ΣΑΡΑΝΤΗ

Α.Δ.Τ.  AZ 416192

ΓΕΩΡΓΙΟ Σ  Α.  ΣΑΡΑΝΤΗΣ 

Α.Δ.Τ.  ΑΕ  417091

γ) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη

(01/01/2014 & 01/01/2013 αντίστοιχα)



 

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εννεάμηνη περίοδο  

από 1
η
 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 
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