
 

Διεύθυνση διαδικτύου  : www.akritas.gr

Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων εννεαμήνου 28-Νοε-2014

Τύπος έκθεσης επισκόπησης : Δεν απαιτείται

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 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)  -  - 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 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 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  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  

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (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

ΛΟΥΚΙΑ Α. ΣΑΡΑΝΤΗ

Α.Δ.Τ.  AZ 416192

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Α.  ΣΑΡΑΝΤΗΣ 

Α.Δ.Τ.  ΑΕ  417091

γ) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη

(01/01/2014 & 01/01/2013 αντίστοιχα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

α) Έσοδα

 επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας και του ομίλου.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ     (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 €): 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 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)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 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

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  Δ/ΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ  Χ.  ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΔΡΟΣΟΓΛΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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.


