
Διεύθυνση έδρας εταιρείας : Σωκράτη Οικονόμου 3, Αλεξανδρούπολη Τ.Κ. 68100 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :   

Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών : 11141/06/Β/86/29 Εκτελεστικά μέλη Μη εκτελεστικά μέλη

Αρ. ΓΕΜΗ : 54408721000 Λουκία Α. Σαράντη  - Πρόεδρος Δημήτριος Κ. Καιρίδης - Ανεξάρτητο μέλος

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία : Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού Γεώργιος Α. Σαράντης - Αντιπρόεδρος Βασίλειος Α. Παπαδόπουλος  - Ανεξάρτητο μέλος

Γ.Γ.Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Ευθύμιος Κ. Κωνσταντόπουλος - Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Χ. Βαλαβάνης - Ανεξάρτητο μέλος

Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών & Πίστεως Ιωάννης Χ. Τζίτζικας  - Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος

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

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

Ελεγκτική Εταιρεία : Grant Thornton A.E. Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη  - Έμφαση Θέματος Διεύθυνση Διαδικτύου : www.akritas.gr

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 1/1 - 31/12/2016 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2016 1/1 - 31/12/2015

Κύκλος εργασιών 25.895.841 20.446.691 25.895.841 20.446.691

47.521.941 52.142.320 47.520.768 52.140.135 Μικτά κέρδη / (ζημίες) 924.234 (1.317.659) 332.430 (1.707.514)

4.608.919 1.582.000 4.608.919 1.582.000 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

24.992 33.907 24.992 33.907 επενδυτικών αποτελεσμάτων (4.874.057) (6.020.873) (5.134.668) (3.647.249)

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις  -  - 223.554  - Κέρδη / (ζημίες ) προ φόρων  (8.039.492) (10.893.909) (8.439.008) (12.264.956)

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 179.752 205.193 119.146 119.216 Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους   (Α) (7.033.810) (10.587.951) (7.407.956) (11.961.180)

Αποθέματα 6.750.583 4.303.479 6.750.511 4.303.404 Κατανέμονται  σε :

Απαιτήσεις από πελάτες 4.623.297 5.740.182 4.623.210 5.740.064 Ιδιοκτήτες μητρικής (7.033.810) (10.587.951) (7.407.956) (11.961.180)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.561.120 3.518.475 3.496.307 3.498.731 Μη ελέγχουσες συμμετοχές  -  -  -  - 

Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 185.416 248.511 176.833 236.852 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  (Β)  - (38.274)  - (38.274)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 67.456.021 67.774.067 67.544.240 67.654.310 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  (Α)  +  (Β) (7.033.810) (10.626.224) (7.407.956) (11.999.454)

Κατανέμονται  σε :

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  Ιδιοκτήτες μητρικής (7.033.810) (10.626.224) (7.407.956) (11.999.454)

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

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (19.406.563) (12.372.753) (19.406.543) (11.998.588) Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή  βασικά (σε ευρώ ) (0,5411) (0,8174) (0,5698) (0,9230)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής   (α) (6.406.563) 627.247 (6.406.543) 1.001.412 Κέρδη / (ζημίες ) προ φόρων , χρηματοδοτικών  

Μη ελέγχουσες συμμετοχές             (β)  -  -  -  - επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (2.528.173) (3.633.857) (2.790.183) (3.647.249)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων      (γ) = (α) + (β) (6.406.563) 627.247 (6.406.543) 1.001.412

Μακροπρόθεσμες αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 6.485.323 7.513.920 6.485.323 7.513.920 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Επιχορηγήσεις επενδύσεων 1.779.339 1.893.588 1.779.339 1.893.588 Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.476.068 1.828.793 3.466.250 1.819.023

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 51.527.483 45.594.816 51.026.786 45.094.816 Έμμεση Μέθοδος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 10.594.370 10.315.704 11.193.085 10.331.551 1/1 - 31/12/2016 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2016 1/1 - 31/12/2015

Σύνολο υποχρεώσεων                  (δ) 73.862.584  67.146.820  73.950.783  66.652.897 Λειτουργικές Δραστηριότητες

67.456.021 67.774.067 67.544.240 67.654.310 Κέρδη (ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (8.039.492) (10.893.909) (8.439.008) (12.264.956)

Πλέον : Προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 2.474.055 2.529.110 2.472.656 2.528.224

Προβλέψεις 1.986.393 1.017.884 1.986.344 1.024.544

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Επενδυτικά αποτελέσματα 14.544 1.056.757 191.946 2.451.562

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 3.150.891 3.816.278 3.112.395 3.780.015

627.247 11.253.471 1.001.412 13.000.866 Άλλα μη ταμειακά έξοδα (έσοδα) (103.898) (122.239) (103.898) (122.239)

(7.033.810) (10.626.224) (7.407.956) (11.999.454) Λειτουργικές ταμειακές ροές πριν από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης (517.507) (2.596.118) (779.566) (2.602.850)

(6.406.563) 627.247 (6.406.543) 1.001.412 Πλέον (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης 

Μείωση / (αύξηση)  αποθεμάτων (2.581.104) 867.677 (2.581.107) 867.596

Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων (884.211) 1.632.392 (839.172) 2.820.330

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων ( πλην δανειακών ) (723.107) (2.563.626) (140.716) (2.499.148)

(4.705.929) (2.659.675) (4.340.561) (1.414.071)

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

2. Δεν υπήρξε μεταβολή στη δομή του ομίλου ή στις μεθόδους ενοποίησης των εταιρειών του ομίλου. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 3.024.761 2.457.200 2.986.261 2.419.355

3. Οι  οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας περιλαμβάνονται μόνο στις ανωτέρω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Καταβεβλημένοι φόροι (1.209.807) (52.776) (1.210.284) (322.456)

4. Πληροφορίες για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του ομίλου αναφέρονται στη σημείωση 36 των οικονομικών καταστάσεων. Σύνολο εισροών / (εκροών)  από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (6.520.883) (5.064.100) (6.116.539) (3.510.971)

5. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2015 πλέον αυτές που αφορούν νέα πρότυπα & διερμηνείες. Επενδυτικές δραστηριότητες  

6. Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων (886.724) (63.469) (886.337) (63.739)

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων - - (400.955) (1.394.804)

7. Τα ποσά των σχηματισμένων προβλέψεων την 31.12.2016 αναλύονται ως εξής (ποσά σε €) : Εισπράξεις από την εκποίηση  ενσωμάτων και άυλων πάγιων στοιχείων 500 21.390 500 21.390

Εταιρείας Ομίλου Τόκοι εισπραχθέντες 153 184 149 129

Προβλέψεις για επιδικίες 428.384 428.384 Λοιπές εισροές ( εκροές ) που δεν περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο κίνησης 1.620.484 631.289 1.620.484 631.289

Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 150.569 150.569 Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων (β) 734.413 589.393 333.842 (805.736)

Λοιπές προβλέψεις 1.367.000 1.367.000 Χρηματοδοτικές  δραστηριότητες 

8. Πληροφορίες για τα εμπράγματα βάρη του ομίλου αναφέρονται στη σημείωση 16 της οικονομικής έκθεσης. Αναλήψεις / (εξοφλήσεις) δανείων 5.806.385 4.425.265 5.805.687 4.425.265

9. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τα  συνδεδεμένα μέρη (Δ.Λ.Π.24) για την περίοδο 01.01 έως 31.12.2016 έχουν ως εξής (ποσά σε €): Πληρωμή μερισμάτων (83.009) - (83.009) -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 5.723.376 4.425.265 5.722.678 4.425.265

Εταιρείας Ομίλου Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

α) Έσοδα 136.318 136.318 της περιόδου (α) + (β) +(γ) (63.095) (49.442) (60.019) 108.558

β) Έξοδα 3.386.877 622 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 248.511 297.952 236.852 128.293

γ) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη - - Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 185.416 248.511 176.833 236.852

δ) Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη 1.480.792 265.552

ε) Αμοιβές & έξοδα διευθυντικών στελεχών & μελών Δ.Σ. 25.200 62.607

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

ζ ) Υποχρεώσεις σε διευθυντικά  στελέχη  & μέλη  Δ.Σ. 26.946 26.946

10.

Το απασχολούμενο προσωπικό στην εταιρεία και τον όμιλο την 31.12.16 ανέρχεται σε 237 και 243 άτομα αντίστοιχα (31.12.15 : 237 και 243 άτομα αντίστοιχα )

11.

Αλεξανδρούπολη , 26 Απριλίου 2017

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Α.  ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Χ.  ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΛΑΜΠΟΥΡΑΣ

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

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. και του ΟΜΙΛΟΥ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την 

Εταιρία ή τον Όμιλο να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι ενοποιημένες και οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή, όπου αυτή απαιτείται. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ   (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2016 και 31/12/2015 αντίστοιχα)

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

Επενδύσεις σε ακίνητα

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

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

( δημοσιευμένα βάσει του κ.ν.2190/20 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Α. )

26-Απρ-2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση της

εταιρείας και του ομίλου.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το θέμα  Έμφασης στην Έκθεση των Νομίμων Ελεγκτών διατυπώνεται ως εξής :  

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

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων” (EBITDA) του Ομίλου ήταν και για τη χρήση 2016 αρνητικός ήτοι -2,53 εκατ. ευρώ, το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου είναι αρνητικό κατά 47

εκατ. ευρώ, τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου είναι αρνητικά -6,4 εκατ. ευρώ και έχουν εφαρμογή για την Εταιρεία οι διατάξεις των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν.2190/20. Οι συνθήκες αυτές

υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που ενδεχομένως δημιουργεί σημαντική αμφιβολία για τη βιωσιμότητα του Ομίλου και την ικανότητα του να συνεχίσει την

επιχειρηματική του δραστηριότητα. Η έγκριση από τις πιστώτριες Τράπεζες του «Σχεδίου Αναδιαρθρώσεως» αποτελεί βασική προϋπόθεση της επάρκειας του κεφαλαίου κίνησης του

Ομίλου. Στη σημείωση (3.2) της ετήσιας οικονομικής έκθεσης αναφέρονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή σχεδιαστεί από τη Διοίκηση για την διασφάλιση της ομαλής συνέχισης της

δραστηριότητας του Ομίλου. Στη Γνώμη μας δεν διατυπώνεται  επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΛΟΥΚΙΑ Α. ΣΑΡΑΝΤΗ

Α.Δ.Τ.  AZ 416192

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2016 και 1/1/2015 αντίστοιχα)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

http://www.akritas.gr/

