
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 & Διευθύνουσα Σύμβουλος Δημήτριος Καιρίδης - Ανεξάρτητο μέλος

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

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

Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών & Πίστεως Ελένη Μ. Παπανικολάου - Ανεξάρτητο μέλος

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

Νόμιμος Ελεγκτής : Κωνσταντίνος Εμ. Αντωνακάκης - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22 781

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

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Γνώμη χωρίς επιφύλαξη - με ουσιώδη αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη Διεύθυνση Διαδικτύου : www.akritas.gr

συνέχιση της δραστηριότητας

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 1/1 - 31/12/2018 1/1 - 31/12/2017 1/1 - 31/12/2018 1/1 - 31/12/2017

Κύκλος εργασιών 29.035.620 30.544.301 29.035.620 30.544.301

43.139.850 45.155.607 43.139.499 45.154.825 Μικτά κέρδη / (ζημίες) 1.076.118 1.562.372 865.658 1.236.657

Δικαιώματα χρήσης ΔΠΧΑ 16 217.095  - 217.095  - 

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

73.041 56.758 73.041 56.758 επενδυτικών αποτελεσμάτων (2.929.141) (2.361.409) (2.862.026) (63.603)

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις  -  - 223.554 223.554 Κέρδη / (ζημίες ) προ φόρων  (6.422.197) (5.549.679) (6.325.011) (5.556.346)

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 139.310 156.811 119.069 119.069 Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους   (Α) (5.420.454) (5.168.108) (5.304.534) (5.151.912)

Αποθέματα 3.969.933 4.609.871 3.969.862 4.609.805 Κατανέμονται  σε :

Απαιτήσεις από πελάτες 5.508.176 5.427.903 5.508.150 5.427.883 Ιδιοκτήτες μητρικής (5.420.454) (5.168.108) (5.304.534) (5.151.912)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.725.075 3.707.410 3.697.670 3.659.568 Μη ελέγχουσες συμμετοχές  -  -  -  - 

Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 292.798 251.585 292.438 248.535 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  (Β) 134.466 (21.778) 134.466 (21.778)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 61.674.197 63.974.865 61.849.297 64.108.917 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  (Α)  +  (Β) (5.285.988) (5.189.886) (5.170.069) (5.173.690)

Κατανέμονται  σε :

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  Ιδιοκτήτες μητρικής (5.285.988) (5.189.886) (5.170.069) (5.173.690)

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

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (22.151.553) (24.596.449) (22.019.418) (24.580.233) Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή  βασικά (σε ευρώ ) (0,4066) (0,3992) (0,3977) (0,3980)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής   (α) (9.151.553) (11.596.449) (9.019.418) (11.580.233) Κέρδη / (ζημίες ) προ φόρων , χρηματοδοτικών  

Μη ελέγχουσες συμμετοχές             (β)  -  -  -  - επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (524.633) (26.515) (457.912) (63.603)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων      (γ) = (α) + (β) (9.151.553) (11.596.449) (9.019.418) (11.580.233)

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 46.273.500  - 46.273.500  - 

Μακροπρόθεσμες αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 4.800.108 6.071.994 4.800.108 6.071.994 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Επιχορηγήσεις επενδύσεων 1.522.997 1.651.168 1.522.997 1.651.168 Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.667.411 2.393.247 1.659.782 2.384.815

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 3.792.404 54.651.031 3.391.804 54.249.521 Έμμεση Μέθοδος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 12.769.330 10.803.874 13.220.523 11.331.653 1/1 - 31/12/2018 1/1 - 31/12/2017 1/1 - 31/12/2018 1/1 - 31/12/2017

Σύνολο υποχρεώσεων                  (δ) 70.825.750  75.571.314  70.868.714  75.689.150 Λειτουργικές Δραστηριότητες

61.674.197 63.974.865 61.849.297 64.108.917 Κέρδη (ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (6.422.974) (5.549.679) (6.325.011) (5.556.346)

Πλέον : Προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 2.532.679 2.463.064 2.532.284 2.462.332

Προβλέψεις 20.666 (407.361) 21.468 (405.974)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Επενδυτικά αποτελέσματα (90) 8.581 (90) 11.478

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 3.493.145 3.179.689 3.463.075 3.147.104

(11.596.449) (6.406.563) (11.580.233) (6.406.543) Άλλα μη ταμειακά έξοδα (έσοδα) (113.100) (105.713) (113.100) (105.713)

(461.326) (461.326)  - Λειτουργικές ταμειακές ροές πριν από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης (489.674) (411.419) (421.373) (447.120)

(12.057.775) (6.406.563) (12.041.559) (6.406.543) Πλέον (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης 

(234.790)  - (234.790)  - Μείωση / (αύξηση)  αποθεμάτων 639.938 2.140.713 639.944 2.140.706

8.427.000  - 8.427.000  - Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων (708.403) (522.512) (727.523) (539.550)

(5.285.988) (5.189.886) (5.170.069) (5.173.690) Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων ( πλην δανειακών ) 2.394.065 (667.401) 2.316.436 (738.353)

(9.151.553) (11.596.449) (9.019.418) (11.580.233) 1.835.926 539.381 1.807.483 415.684

Μείον :   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 583.479 2.010.706 553.409 1.978.121

Καταβεβλημένοι φόροι 359.841 (876.905) 359.654 (876.920)

Σύνολο εισροών / (εκροών)  από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 892.606 (594.420) 894.421 (685.518)

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

2. Δεν υπήρξε μεταβολή στη δομή του ομίλου ή στις μεθόδους ενοποίησης των εταιρειών του ομίλου. Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων (459.647) (139.975) (459.684) (139.634)

3. Οι  οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας περιλαμβάνονται μόνο στις ανωτέρω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Αναγνώριση δικαιωμάτων χρήσης από μισθώσεις ΔΠΧΑ 16 (290.653) - (290.653) -

4. Πληροφορίες για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του ομίλου αναφέρονται στη σημείωση 37 των οικονομικών καταστάσεων. Εισπράξεις από την εκποίηση  ενσωμάτων και άυλων πάγιων στοιχείων 90 2.897 90 -

5. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2017 πλέον αυτές που αφορούν νέα πρότυπα & διερμηνείες. Τόκοι εισπραχθέντες 5 15 5 15

6. Λοιπές εισροές ( εκροές ) που δεν περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο κίνησης (730.687) (1.156.899) (730.687) (1.156.899)

Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων (β) (1.480.892) (1.293.961) (1.480.929) (1.296.517)

7. Τα ποσά των σχηματισμένων προβλέψεων την 31.12.2018 αναλύονται ως εξής (ποσά σε €) : Χρηματοδοτικές  δραστηριότητες 

Εταιρείας Ομίλου Αναλήψεις / (εξοφλήσεις) δανείων 932.201 1.954.551 933.112 2.053.737

Προβλέψεις για επιδικίες 30.886 30.886 Κεφαλαιοποίηση δανείων (8.427.000) - (8.427.000) -

Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 150.569 150.569 Καταθέσεις μετόχων για αύξηση ΜΚ 8.427.000 - 8.427.000 -

Λοιπές προβλέψεις 1.367.000 1.367.000 Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου (234.790) - (234.790) -

8. Πληροφορίες για τα εμπράγματα βάρη του ομίλου αναφέρονται στη σημείωση 17 της οικονομικής έκθεσης. Χρεολύσια χρηματοοικονομικών συμβάσεων (67.912) - (67.912) -

9. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τα  συνδεδεμένα μέρη (Δ.Λ.Π.24) για την περίοδο 01.01 έως 31.12.2018 έχουν ως εξής (ποσά σε €): Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 629.499 1.954.551 630.410 2.053.737

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

Εταιρείας Ομίλου της περιόδου (α) + (β) +(γ) 41.213 66.169 43.902 71.702

α) Έσοδα 42.195 42.195 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 251.585 185.416 248.535 176.833

β) Έξοδα 3.129.387 193.850 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 292.798 251.585 292.438 248.535

γ) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 85.490 85.490

δ) Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη 772.105 129.943

ε) Αμοιβές & έξοδα διευθυντικών στελεχών & μελών Δ.Σ. 125.395 155.611

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά  στελέχη  & μέλη  Δ.Σ. 818 818

ζ ) Υποχρεώσεις σε διευθυντικά  στελέχη  & μέλη  Δ.Σ. 6 6

10.

Το απασχολούμενο προσωπικό στην εταιρεία και τον όμιλο την 31.12.18 ανέρχεται σε 240 και 245 άτομα αντίστοιχα (31.12.17 : 237 και 243 άτομα αντίστοιχα )

11.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ & ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΪΣΤ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Α.  ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΛΑΜΠΟΥΡΑΣ

Α.Δ.Τ.  ΑΕ  417091 Α.Δ.Τ.  AK 783996 Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 0057212/ Α΄

Αλεξανδρούπολη , 25 Απριλίου 2019

( 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. )

25-Απρ-2019

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

Στην Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών γίνεται αναφορά σε ουσιώδη αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας ως εξής:

Εφιστούμε την προσοχή σας στις σημειώσεις (3.2) & (17) επί των οικονομικών καταστάσεων όπου περιγράφεται ότι ο δείκτης “Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων” (EBITDA) του Ομίλου ήταν αρνητικός, ήτοι -524χιλ. ευρώ, το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου και της Εταιρείας είναι αρνητικό κατά -3 εκατ.

ευρώ και τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρείας είναι αρνητικά κατά -9,15 εκατ. ευρώ, ενώ για την εταιρεία συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της

παραγράφου 4 του άρθρου 119 του ν.4548/2018. Οι συνθήκες αυτές υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με

την δυνατότητα του Ομίλου και της Εταιρείας να συνεχίσουν την δραστηριότητα τους. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του δανεισμού και η αντίστοιχη απομόχλευση,

αποτελούν προϋπόθεση για την αποκατάσταση του κεφαλαίου κίνησης και τη χρηματοοικονομική ισορροπία της εταιρείας καθώς και για την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της

εταιρείας και του ομίλου. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

ΛΟΥΚΙΑ Α. ΣΑΡΑΝΤΗ

Α.Δ.Τ.  AZ 416192

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2018 και 01/01/2017 αντίστοιχα)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

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

Επίδραση από την εφαρμογή ΔΠΧΑ 9

Αναμορφωμένο υπόλοιπο 01/01/2018

Δαπάνες αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Κεφαλαιοποιούμενες δανειακές υποχρεώσεις

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

Επενδύσεις σε ακίνητα

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.  & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 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 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018

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 (31/12/2018 και 31/12/2017 αντίστοιχα)

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

http://www.akritas.gr/

