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ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ)  

 

 

Η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση, συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 και την 

επ’ αυτού εκδοθείσα Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό 

7/448/11.10.2007 και περιλαμβάνει: 

 

(Α) τις δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 

(Β) την εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, 

(Γ) την έκθεση επισκόπησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, 

(Δ) τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις του Α΄ εξαμήνου της χρήσεως 2021, 

 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Ακρίτας Α.Ε. την 23η Σεπτεμβρίου 2021 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την 

ανάρτησή τους στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.akritas.gr, καθώς και στο διαδικτυακό χώρο του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπου και θα παραμείνουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και της δημοσιοποιήσεώς τους.  

 

 

 

Λουκία Σαράντη 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνουσα Σύμβουλος 

Ακρίτας Α.Ε. 

 

 

 

 

 

  

http://www.akritas.gr/
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Α. Δηλώσεις των Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου  

(Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007)  

 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε: 

 

(α) οι εξαμηνιαίες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. για την περίοδο 

01.01.2021 έως 30.06.2021, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του 

παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρίας, καθώς και των επιχειρήσεων 

που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και των κατά εξουσιοδότηση αποφάσεων του Δ.Σ. της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 

(β) H Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις 

και τη θέση του Ομίλου και της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και 

αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 

3556/2007.  

 

 

Αλεξανδρούπολη, 23 Σεπτεμβρίου 2021 

 

Οι βεβαιούντες, 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. & 

Διευθύνουσα Σύμβουλος 

Ο αναπληρωτής Πρόεδρος  

του Δ.Σ. Το εκτελεστικό μέλος Μέλος Δ.Σ. 

 

 

 

Λουκία Α. Σαράντη 

 

Ευθύμιος Κ. Κωνσταντόπουλος 

 

Κωνσταντίνος Δ. Παπαϊώαννου 

 

Α.Δ.Τ.  ΑΜ 254097 Α.Δ.Τ. AK 783996 Α.Δ.Τ. AE 311549 
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Β. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ανεξάρτητου Ορκωτού 

Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ)» 

 

Εισαγωγή 

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) (η Εταιρεία), της 30ης 

Ιουνίου 2021 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικών εσόδων, 

μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την παραπάνω 

ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής 

έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως 

αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική 

Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί 

της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

Εύρος επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 2410 

«Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή 

της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή 

διερευνητικών ερωτημάτων, κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά 

θέματα, καθώς και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει 

ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 

που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς δεν μας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε 

τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να 

εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 

Συμπέρασμα 

Με βάση τη επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε στο 

συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
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Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση (6.2) επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης, και στο γεγονός ότι τα ίδια κεφάλαια και το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου είναι αρνητικά κατά 

€ -5,05 εκατ. και €-3,6 εκατ. αντίστοιχα. Τα παραπάνω γεγονότα και καταστάσεις, υποδηλώνουν την ύπαρξη 

ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με την δυνατότητα του 

Ομίλου και της Εταιρείας να συνεχίσουν τη δραστηριότητα τους. Η διατήρηση των θετικών λειτουργικών 

ταμειακών ροών και των κερδών προ φόρων τόκων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) που επέδειξε η 

εταιρεία κατά το πρώτο εξάμηνο καθώς και η υποστήριξη των συνεργαζόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων, 

αποτελούν προϋπόθεση για την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας και του Ομίλου. Στο 

συμπέρασμα μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη για το θέμα αυτό.  

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου και στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α  του Ν. 3556/2007, σε σχέση με τη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 
Ηράκλειο, 23 Σεπτεμβρίου 2021 

 

 

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 Κωνσταντίνος Εμ. Αντωνακάκης 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22 781 
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Γ. Εξαμηνιαία Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου  

Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ακολουθεί (εφεξής καλουμένη για λόγους 

συντομίας ως «Έκθεση»), αφορά τη χρονική περίοδο του Α΄ εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως 2021 

(01.01.2021 - 30.06.2021). H Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του 

Ν.3556/2007 (ΦΕΚ 91Α/30.4.2007) και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς και ιδίως την Απόφαση με αριθμό 7/448/11.10.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 
Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά χρηματοοικονομικές πληροφορίες της εταιρίας ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 

και του ΟΜΙΛΟΥ, για το πρώτο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης 2021, σημαντικά γεγονότα που 

διαδραματίστηκαν στην περίοδο και η επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης γίνεται 

περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που η Εταιρία & ο Όμιλος ενδέχεται να αντιμετωπίσουν 

κατά το δεύτερο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης και παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που 

καταρτίσθηκαν μεταξύ της εκδότριας εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων.  

 

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Κύκλος Εργασιών: Η σταδιακή υγειονομική αποκατάσταση και η επιστροφή της ελληνικής και της παγκόσμιας 

οικονομίας στην κανονικότητα λειτούργησε καταλυτικά στις πωλήσεις της εταιρείας με τον ενοποιημένο κύκλο 

εργασιών για την εξάμηνη περίοδο να παρουσιάζει αύξηση κατά 62,1%, διαμορφούμενος σε 16.857.597 ευρώ 

έναντι 10.398.184 ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Η περιγραφόμενη αύξηση 

αποδίδεται τόσο στην αύξηση της μέσης ανά μονάδα τιμής πώλησης όσο και στην αύξηση των πωλούμενων 

ποσοτήτων σε Ελλάδα και εξωτερικό με την Εταιρία να ενισχύει σημαντικά το μερίδιο αγοράς της. Πιο 

συγκεκριμένα οι πωλήσεις εσωτερικού παρουσιάζουν αύξηση κατά 49,4% με το μείγμα εστιασμένο σε 

επενδεδυμένα προϊόντα, ενώ όσον αφορά τις ενδοκοινοτικές και τις πωλήσεις προς τρίτες χώρες, η 

καταγραφόμενη αύξηση ανέρχεται σε 129,8% και 243% αντίστοιχα.  

 

 

 

ΕΒΙΤDA: Στο πλαίσιο των παραπάνω, η συνεχής βελτίωση της παραγωγικότητας της Εταιρίας σε συνδυασμό 

με το μείγμα πωλήσεων, την ορθή διαχείριση του κόστους των α’ υλών και τη διατήρηση των λοιπών 

λειτουργικών εξόδων οδήγησαν σε σημαντική αύξηση του μικτού ενοποιημένου περιθωρίου πωλήσεων το 

οποίο ανήλθε σε 11,61% έναντι 7,51% κατά την προηγούμενη χρήση. Η αύξηση αυτή σε συνδυασμό με τη 

μεγέθυνση του κύκλου εργασιών, βελτίωσαν σημαντικά τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, 
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χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) τα οποία 

διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού 1.619.032 ευρώ έναντι κερδών 269.506 ευρώ στην ίδια περίοδο της 

προηγούμενης χρήσης. Αντίστοιχα ο Προσαρμοσμένος EBITDA ανήλθε σε 1.647.091 ευρώ σε σχέση με 

270.767 ευρώ πέρσι. 

Καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους: Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε 

ζημίες 88.673 ευρώ έναντι ζημιών 1.657.359 ευρώ στην ίδια περίοδο της προηγούμενης χρήσης. 

 

Δανεισμός : Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου κατά την 30.06.2021 ανέρχεται σε 41.443.581 ευρώ 

παρουσιάζοντας μικρή αύξηση κατά 1.234.357 ευρώ που σχετίζεται με τη χρηματοδότηση των πωλήσεων μέσω 

κεφαλαίων κινήσεων και προεξόφλησης επιταγών. Το μέσο κόστος δανεισμού (επιτόκιο) ανήλθε σε περίπου 

3,05%.  

 

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες: Από την επισκόπηση των βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών που 

ακολουθούν, προκύπτει βελτίωση των δεικτών αποδοτικότητας με τον EBITDA και τις λειτουργικές ταμειακές 

ροές να εμφανίζουν θετικό πρόσημο υπερβαίνοντας τα 1,6 εκατ. ευρώ. Μικρή μεταβολή εμφανίζει το κεφάλαιο 

κίνησης του Ομίλου το οποίο διαμορφώνεται σε -3.623.658 ευρώ έναντι -3.164.162 κατά το τέλος της 

προηγούμενης χρήσης διατηρώντας το αρνητικό του πρόσημο.  

 

* Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης 

 

  

30/06/21 31/12/20 30/06/21 31/12/20

Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 0,86 0,84 0,86 0,84

Καθαρός δανεισμός / Ίδια κεφάλαια πλεον δανεισμού * 1,14 1,14 1,14 1,14

1/1 - 30/06/2021 1/1 - 30/06/2020 1/1 - 30/06/2021 1/1 - 30/06/2020

ΕΒΙΤDA 

(Αποτελέσματα προ Φόρων Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων & Αποσβέσεων)
* 1.619.032,25 269.505,98 1.626.773,37 267.064,72

ΕΒΙΤDA  / Κύκλο Εργασιών * 9,60% 2,59% 9,65% 2,57%

Προσαρμοσμένος ΕΒΙΤDA 

(EBITDA πλέον έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων αποτελεσμάτων)
* 1.647.090,78 270.767,11 1.654.831,90 268.325,85

Προσαρμοσμένος ΕΒΙΤDA / Κύκλο Εργασιών * 9,77% 2,60% 9,82% 2,58%

Λειτουργικές ταμειακές ροές 1.651.624,25 302.324,99 1.659.614,43 299.905,78

Λειτουργικές ταμειακές ροές / Κύκλο Εργασιών 9,80% 2,91% 9,84% 2,88%

Αποτελέσματα προ φόρων  / Κύκλο Εργασιών (3,19%) (17,87%) (3,12%) (17,85%)

Βασικοί Δείκτες (Ισολογισμού)
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Βασικοί Δείκτες (Αποτελεσμάτων)
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Ορισμοί και συμφωνία των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)  
 

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”) 

Κατά την περιγραφή των επιδόσεων του Ομίλου χρησιμοποιούνται “Προσαρμοσμένοι” δείκτες όπως: EBITDA 

και περιθώριο EBITDA (%) και καθαρός δανεισμός. Οι προσαρμοσμένοι αυτοί δείκτες υπολογίζονται 

χρησιμοποιώντας συνδυασμούς κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων ή/και αφαιρώντας από τους 

οικονομικούς δείκτες, οι οποίοι έχουν υπολογιστεί από κονδύλια των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 

εξωγενή ή μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα προκειμένου οι δείκτες αυτοί να καθίστανται συγκρίσιμοι ανάμεσα 

στις εταιρικές χρήσεις. 

 

EBITDA και περιθώριο EBITDA 

Ο EBITDA αποτελεί δείκτη απεικόνισης της αποδοτικότητας του Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: 

Αποτελέσματα προ φόρων μείον τα επενδυτικά αποτελέσματα , μείον τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, 

πλέον αποσβέσεων, μείον τις αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις επιχορηγήσεων. Το περιθώριο EBITDA (%) 

υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών.  

 

Προσαρμοσμένος EBITDA και περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA 

Ο Προσαρμοσμένος EBITDA, αποτελεί σύμφωνα με τη Διοίκηση της εταιρείας, ένα πιο αντιπροσωπευτικό 

δείκτη αξιολόγησης της αποδοτικότητας του Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: EBITDA (όπως αναλύθηκε 

ανωτέρω) μείον την επίδραση των μη επαναλαμβανόμενων αποτελεσμάτων και των προβλέψεων που έχουν 

ενδεχομένως επιβαρύνει ή/και ωφελήσει τα αποτελέσματα. Το αντίστοιχο περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται 

διαιρώντας τον προσαρμοσμένο EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών.  

 

Καθαρός δανεισμός 

Ο καθαρός δανεισμός είναι ένας ΕΔΜΑ που χρησιμοποιεί η διοίκηση για να αξιολογήσει την κεφαλαιακή 

διάρθρωση του Ομίλου και την δυνατότητα μόχλευσης. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται προσθέτοντας στα 

μακροπρόθεσμα δάνεια το βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων και τα βραχυπρόθεσμα δάνεια, 

και αφαιρώντας στη συνέχεια από το σύνολο τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (βλ. παρακάτω πίνακα). 

 

  

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/06/21 31/12/20 30/06/21 31/12/20

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 3.626.740 2.580.991 3.626.740 2.580.991

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 32.680.513 34.653.924 32.680.513 34.653.924

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  πληρωτέες στην επόμενη χρήση 5.136.328 2.974.310 5.136.328 2.974.310

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 41.443.581 40.209.225 41.443.581 40.209.225

Μείον:

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 656.163 270.569 645.585 260.528

Καθαρός Δανεισμός (α) 40.787.418 39.938.656 40.797.997 39.948.697

Ίδια Κεφάλαια (4.869.997) (4.848.557) (4.858.133) (4.848.557)

Ίδια Κεφάλαια + Καθαρό Χρέος (β) 35.917.422 35.090.099 35.939.864 35.100.140

Συντελεστής Μόχλευσης (α) / (β) 113,56% 113,82% 113,52% 113,81%

Καθαρός δανεισμός
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II. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021 
 

Όπως αποτυπώνεται και στην τριμηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ για το β’ τρίμηνο του 2021, η σταδιακή άρση των 

περιορισμών στις μετακινήσεις, η επανεκκίνηση σχεδόν του συνόλου των δραστηριοτήτων της οικονομίας που 

είχαν τεθεί σε αναστολή, έστω με περιορισμούς, όπως και η προοπτική της τουριστικής περιόδου, σε 

συνδυασμό με την εξελισσόμενη διαδικασία εμβολιασμού, έχουν οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση του 

οικονομικού κλίματος στη χώρα.  

Πιο συγκεκριμένα, στο δεύτερο τρίμηνο του 2021 ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ενισχύθηκε αισθητά σε 

σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο (+11,9 μον.) προσεγγίζοντας τα επίπεδα προ της υγειονομικής 

κρίσης ενώ και ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης διαμορφώθηκε 15,5 μονάδες υψηλότερα από ότι στο 

προηγούμενο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, στις -27,5. Η δυναμική αυτών των εξελίξεων δημιουργεί προοπτικές 

περαιτέρω βελτίωσης παρά το γεγονός ότι υφίστανται παράγοντες αβεβαιότητας αναφορικά με την πανδημία 

και την εξέλιξη αυτής, , όπως η διαφαινόμενη νέα ισχυρή μετάλλαξη του ιού σε συνδυασμό με την υστέρηση 

στο πρόγραμμα εμβολιασμού σε τμήματα του πληθυσμού. Επίσης θα πρέπει να επισημανθεί, πως πολλές από 

τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας ακόμα έχουν αμβλυνθεί μέσω των συνεχιζόμενων παρεμβάσεων 

στήριξης με συνέπεια να μην  έχουν αποτυπωθεί ουσιαστικά στην οικονομία. 

Σε επίπεδο εταιρείας, διαπιστώνεται ότι η σταδιακή υγειονομική αποκατάσταση και η επιστροφή της οικονομίας 

στην κανονικότητα λειτούργησε καταλυτικά στις πωλήσεις της εταιρείας με τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών 

για την εξάμηνη περίοδο να παρουσιάζει αύξηση κατά 62,1%, διαμορφούμενος σε 16.857.597 ευρώ έναντι 

10.398.184 ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, προσεγγίζοντας τα επίπεδα των 

εξαμηνιαίων πωλήσεων του 2012 (προ κρίσης).  

Σημαντική επίσης εξέλιξη αναφορικά με τα μεγέθη της εταιρείας αποτελεί και η από 09.06.2021 ανακοινωθείσα 

συμφωνία μεταβίβασης επενδυτικού ακινήτου της εταιρείας στη Μαγούλα Αττικής έναντι ποσού 2,9 εκατ. ευρώ. 

Η εν λόγω διαδικασία πώλησης βρίσκεται σε εξέλιξη ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους. 

 

III. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ –ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

 

Η εφαρμογή της κατάλληλης εμπορικής πολιτικής σε συνδυασμό με την αυξημένη παραγωγικότητα, οδήγησαν 

στην αναπτυξιακή δυναμική που επέδειξε η εταιρεία από το 2ο εξάμηνο του 2020 και αποτυπώνεται στα 

αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου δημιουργώντας αναμφίβολα σημαντική αισιοδοξία σε σχέση με την 

πορεία της εταιρείας και του Ομίλου σε επίπεδο έτους.  

Ωστόσο, η αβεβαιότητα αναφορικά με την πλήρη αποκατάσταση της υγειονομικής κρίσης στη χώρα και σε 

παγκόσμιο επίπεδο, δεδομένων και των μεταλλάξεων του υιού,  θα συνεχίσει να ασκεί σημαντικές πιέσεις στην 

οικονομία και να επιδρά αρνητικά στην οικονομική δραστηριότητα. Η Διοίκηση της εταιρίας παρακολουθεί 

συστηματικά τις εξελίξεις στην αγορά και τα διαθέσιμα εργαλεία διαχείρισης της κρίσης, και ώστε να είναι έτοιμη 

να ανταποκριθεί σε πιθανές προκλήσεις. Στην ίδια κατεύθυνση προβληματισμό δημιουργούν οι συνεχείς 

ανατιμήσεις στις α’ ύλες και το κόστος ενέργειας, τάση που έχει ξεκινήσει ήδη από το 4ο τρίμηνου του 

προηγούμενου έτους και συνεχίζεται ήδη και το τρίτο τρίμηνο του 2021. Στο πλαίσιο των παραπάνω, οι 

πωλήσεις για το δεύτερο μισό της χρήσης αναμένονται αυξημένες έναντι του πρώτου εξαμήνου, ενώ ως 

σημαντικότερες παράμετροι κερδοφορίας και ανάπτυξης της εταιρίας (value drivers) αναδεικνύονται οι υψηλοί 
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ρυθμοί παραγωγικότητας και πωλήσεων, καθώς και οι τιμές διάθεσης των παραγόμενων προϊόντων σε 

συνδυασμό με το κόστος παραγωγής. 

 
IV. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 
Μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα: Οι θετικές εξελίξεις γύρω από την υγειονομική κρίση, εγχωρίως 

και διεθνώς, όπως η αυξανόμενη πρόοδος στον εμβολιασμό, τα περισσότερα και εύκολα προσβάσιμα μέσα 

ανίχνευσης του ιού (self tests) και η βελτίωση των υγειονομικών δεδομένων στην πλειονότητα των χωρών, 

καθορίζουν ως επί το πλείστο τα δεδομένα και τις τάσεις στην οικονομία και την κοινωνία την τρέχουσα περίοδο, 

ενώ αναμένεται περεταίρω βελτίωση των οικονομικών δεικτών για το 2021, εφόσον δεν λάβουν χώρα εκ νέου 

δυσμενείς εξελίξεις σχετικά με την πανδημία.  

Η έως τώρα επίδραση των ως άνω θετικών εξελίξεων έχει συμβάλει καταλυτικά στην μερική ή και πλήρη άρση 

πολλών περιορισμών οι οποίοι ίσχυαν κατά την τρίτη φάση έξαρσης της πανδημίας, από τις αρχές του 

περασμένου Φεβρουαρίου. Σε αυτό το πλαίσιο, κατέστη δυνατή η επαναλειτουργία ορισμένων σημαντικών 

τομέων και δραστηριοτήτων της ελληνικής οικονομίας, οι οποίοι σχετίζονται και με τη θερινή τουριστική περίοδο 

(παροχή καταλύματος, επιβατικές μεταφορές, εστίαση, λιανικό εμπόριο).  

Δεδομένων των παραπάνω, οι προοπτικές μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας είναι θετικές, με ισχυρή 

ανάκαμψη στο υπόλοιπο του τρέχοντος έτους και στο επόμενο, οπότε και αναμένεται να έχει αντιστραφεί σε 

μεγάλο βαθμό η επίπτωση της πανδημίας στην οικονομία. Ωστόσο, η θετική δυναμική των τελευταίων μηνών 

δε συνεπάγεται ότι η υγειονομική και η οικονομική κρίση έχει παρέλθει. Παρά το γεγονός ότι η πανδημία 

παρουσιάζει σαφή ύφεση δεν έχει ακόμα εξαλειφθεί πλήρως ενώ ανησυχία προκαλούν και οι αυξανόμενες 

μεταλλάξεις του ιού, πολλές εκ των οποίων ενισχύουν τη μεταδοτικότητά του, ενώ επικρατεί αβεβαιότητα ως 

προς την αντιμετώπισή τους από τα υφιστάμενα εμβόλια. Κατά συνέπεια η πορεία της οικονομίας θα εξαρτηθεί 

από την περαιτέρω εξέλιξη της πανδημίας και των όποιων επόμενων αναγκαίων μέτρων. Σε κάθε περίπτωση 

όμως, το οικονομικό κλίμα κινείται ήδη ισχυρά ανοδικά, ενώ θετική είναι και η εξέλιξη σημαντικών επιμέρους 

δεικτών όπως στη βιομηχανική παραγωγή, τις εξαγωγές αγαθών και την αγορά ακινήτων. Συνολικά, κατά την 

επόμενη πενταετία, οι ρυθμοί μεγέθυνσης της οικονομίας αναμένονται ισχυροί, υπερβαίνοντας υπό 

προϋποθέσεις το 3%, κατά μέσο όρο. Σε αυτό συνηγορεί, σειρά παραγόντων όπως το κόστος χρηματοδότησης 

που αναμένεται να παραμείνει χαμηλό λόγω των πολιτικών των κεντρικών τραπεζών, η μειωμένη αβεβαιότητα 

και η εισροή πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και άλλα προγράμματα της ΕΕ. Το μεγάλο επενδυτικό κενό 

μπορεί σταδιακά να μειωθεί όπως και η ανεργία, τροφοδοτώντας την ανάπτυξη, με την οικονομία να πλησιάζει 

τις μεσοπρόθεσμες παραγωγικές δυνατότητές της. Σε αυτό το διάστημα, η ελληνική οικονομία έχει τη 

δυνατότητα να μεγεθυνθεί περισσότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. 

 
 
Κίνδυνος ρευστότητας : Υφίσταται πιστωτικός κίνδυνος για την εταιρεία καθώς το κεφάλαιο κίνησης είναι 

αρνητικό, διαμορφούμενο σε -3,6 εκατ. ευρώ. Ωστόσο το πρόσημο του σχετικού δείκτη αποκαθίσταται εφόσον 

εξαιρεθούν οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις που σχετίζονται με ανακυκλούμενα όρια κεφαλαίων 

κινήσεως.  

Σημαντική επίσης ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας αναμένεται και στο πλαίσιο της υλοποίησης της ΚΥΑ 

34341/5991/18-09-2020 αναφορικά με τη δυνατότητα συμψηφισμού των απαιτήσεων από τον ΟΑΕΔ 
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(ενισχύσεις του Ν.1767/88) ποσού ευρώ 4.894.710,81 με υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις της 

Φορολογικής Διοίκησης και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.  

 

Πιστωτικός Κίνδυνος: Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Η μητρική εταιρεία 

έχει σε εφαρμογή σύστημα Credit Control στη βάση του λογισμικού Sap/R3 για την αποτελεσματικότερη 

διαχείριση του σχετικού κινδύνου και την κατάταξη των πελατών σε διαφορετικά επίπεδα κινδύνου (rating). Τα 

πιστωτικά όρια των πελατών καθορίζονται βάσει των παραπάνω εσωτερικών αξιολογήσεων και άλλων 

πληροφοριών σύμφωνα πάντα με όρια που έχει καθορίσει η Διοίκηση. Η χρήση πιστωτικών ορίων 

παρακολουθείται σε τακτά διαστήματα. Από την εξυγίανση της αγοράς και του χαρτοφυλακίου πελατών ο 

κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου έχει περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία έτη. Η Διοίκηση της εταιρείας 

παρακολουθεί εντατικά τους πελάτες που έχουν υπερβεί τα πιστωτικά όρια και θέτει σε εφαρμογή διαδικασίες 

για την εξασφάλιση των απαιτήσεών της.  Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ημέρα του Ισολογισμού 

για την εταιρεία και τον Όμιλο ανέρχεται σε 12,9 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 4,9 εκατ. ευρώ αφορούν τις 

απαιτήσεις από τον ΟΑΕΔ (ενισχύσεις του Ν.1767/88) που μνημονεύτηκαν παραπάνω. 

 

Κίνδυνος διακυμάνσεων τιμών βασικών πρώτων υλών: Ο Όμιλος εκτίθεται στον κίνδυνο μεταβολών των 

τιμών των βασικών α’ υλών οι οποίες σε μεγάλο βαθμό καθορίζονται από την παγκόσμια ζήτηση βασικών 

συστατικών τους. Αναφορικά με την προμήθεια ξύλου, η διαχείριση του κινδύνου αφορά κυρίως την 

εγκατάσταση της θυγατρικής εταιρείας AKRITAS BULGARIA EAD στη Βουλγαρία με στόχο τη δυνατότητα, στο 

μέγιστο δυνατό, αντιστάθμισης δυνητικών πιέσεων στις τιμές είτε στην Ελλάδα είτε στη Βουλγαρία. Για τις 

υπόλοιπες ά ύλες η Εταιρία διατηρεί διαχρονικές σχέσεις συνεργασίας με διάφορους προμηθευτές από 

διάφορες χώρες, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθεί συστηματικά τις τάσεις που διαμορφώνονται έτσι ώστε να 

προβαίνει έγκαιρα στις απαραίτητες κινήσεις διαχείρισης διακυμάνσεων στις τιμές αυτές. Για το β’ εξάμηνο της 

χρήσης 2021, οι τάσεις αναφορικά με τις τιμές των βασικών α’ υλών αν και δεν είναι εύκολο να εκτιμηθούν 

καθώς επηρεάζονται άμεσα τόσο από το διαφορετικό βαθμό υγειονομικής ανάρρωσης (λόγω COVID-19) των 

επιμέρους χωρών που εντάσσονται στην πλευρά της ζήτησης και της παραγωγής όσο και από λοιπούς 

εξωγενείς παράγοντες που σχετίζονται με την απότομη επανεκκίνηση των επιμέρους οικονομιών παγκοσμίως 

και τις επιπλοκές που αυτό έχει δημιουργήσει στο μεταφορικό κόστος της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η αύξηση του μεταφορικού κόστους παγκοσμίως θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των 

τιμών χωρίς αυτό ωστόσο να μπορεί να προεξοφληθεί με ακρίβεια. Η αύξηση του μεταφορικού κόστους σε 

συνδυασμό με την έντονη ζήτηση λόγω της οικονομικής ανάπτυξης και τις γενικότερες επιπλοκές στην 

εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της πανδημίας, επηρεάζουν σημαντικά την πορεία των τιμών των α’ υλών (ρητίνες, 

πετροχημικά, μελαμινόφυλλα, ξυλεία) της εταιρίας, που σε συνδυασμό με την μεγάλη άνοδο του κόστους 

ενέργειας δημιουργούν ένα επικίνδυνο πληθωριστικό μείγμα. 

 

Κίνδυνος επιτοκίου: Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το επιτόκιο euribor 

ως εκ τούτου υφίσταται τέτοιος κίνδυνος που είναι ανάλογος του νομισματικού μεγέθους του δανεισμού. Η 

ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του δανεισμού στη χρήση 2019 περιόρισε σημαντικά τον κίνδυνο επιτοκίου 

ενώ διαπιστώνεται και σημαντική μείωση και του χρηματοοικονομικού κόστους. Δεν χρησιμοποιούνται από την 

εταιρεία και τον Όμιλο παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνου.  



 

 

Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση για την εξαμηνιαία περίοδο  

από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η  Ιουνίου 2021 
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 

14 

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος: Ο Όμιλος λόγω του ότι όλες οι συναλλαγές του πραγματοποιούνται σε ευρώ δεν 

εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο. Επίσης οι τιμές των βασικών Ά υλών δεν επηρεάζονται από 

συναλλαγματικές ισοτιμίες. 

 

Κανονιστικός κίνδυνος: Υφίσταται κίνδυνος για πρόσθετες δαπάνες ή επενδύσεις από ενδεχόμενες 

μεταβολές στο περιβαλλοντολογικό - κανονιστικό πλαίσιο. 

 

Λοιποί λειτουργικοί κίνδυνοι: Η διοίκηση του Ομίλου έχει εγκαταστήσει αξιόπιστο σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου για τον εντοπισμό δυσλειτουργιών και εξαιρέσεων στα πλαίσια των εμπορικών του εργασιών. Οι 

ασφαλιστικές καλύψεις πυρός - περιουσίας και λοιπών κινδύνων είναι επαρκείς ενώ και η σταδιακή υγειονομική 

αποκατάσταση έχει αμβλύνει τους κινδύνους αναφορικά με την εφοδιαστική αλυσίδα. 
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V. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

 

Σχετικά με τα υπόλοιπα και τις συναλλαγές της εταιρίας με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 

σημειώνουμε τα εξής:  

 

i. Οι πωλήσεις της AKRITAS Bulgaria EAD στη μητρική αφορούν πωλήσεις ακατέργαστης ξυλείας. 

Η τιμολογιακή πολιτική της θυγατρικής εταιρείας πραγματοποιείται σε όρους αγοράς.  

ii. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τα λοιπά συνδεμένα μέρη αφορούν συναλλαγές (εκμισθώσεως 

ακινήτων, τεχνικών εργασιών και λοιπών υπηρεσιών) με την κατασκευαστική εταιρία Α.Τ.Ε. ΟΔ-ΓΕ 

στην οποία βασικοί μέτοχοι είναι βασικοί μέτοχοι και μέλη διοίκησης της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 

 
 

Αλεξανδρούπολη, 23 Σεπτεμβρίου 2021 
 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  

Εταιρείας Σχέση

Πωλήσεις  

αγαθών & 

υπηρεσιών

Αγορές αγαθών & 

υπηρεσιών
Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Αμοιβές κλπ 

παροχές

AKRITAS Bulgaria EAD Θυγατρική - 803.307 - 317.636 -

ATE OΔ-ΓΕ Λοιπά συνδεμένα 54.816 - 78.694 - -

Λοιπά συνδεμένα μέρη Λοιπά συνδεμένα 1.266 - - - -

Μέλη Δ.Σ /Διευθυντικά Στελέχη Λοιπά συνδεμένα - - 3.936 - 106.814

Μέτοχοι Μέτοχοι - - - 618.970

Σύνολα 56.083 803.307 82.630 936.606 106.814

Ομίλου Σχέση

Πωλήσεις  

αγαθών & 

υπηρεσιών

Αγορές αγαθών & 

υπηρεσιών
Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Αμοιβές κλπ 

παροχές

AKRITAS Bulgaria EAD Θυγατρική - - - - -

ATE OΔ-ΓΕ Λοιπά συνδεμένα 54.816 - 78.694 - -

Λοιπά συνδεμένα μέρη Λοιπά συνδεμένα 1.266 - - - -

Μέλη Δ.Σ /Διευθυντικά Στελέχη Λοιπά συνδεμένα - - 3.936 - 120.087

Μέτοχοι Μέτοχοι - - - 618.970 -

Σύνολα 56.083 - 82.630 618.970 120.087
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Δ. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις  της 30ης Ιουνίου 2021 

1. Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

Σημ. ENOΠOIHMENA  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ενεργητικό 30/06/21 31/12/20 30/06/21 31/12/20

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 12 37.364.732 38.593.137 37.364.711 38.593.074

Δικαιώματα χρήσης ΔΠΧΑ 16 123.865 161.699 123.037 158.388

Επενδύσεις σε ακίνητα 13 1.582.000 4.608.919 1.582.000 4.608.919

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 12 120.043 115.579 120.043 115.579

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις - - 67.305 67.305

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 355.746 355.746 336.926 336.926

39.546.385 43.835.080 39.594.022 43.880.191

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία

Αποθέματα 14 6.126.345 6.251.628 6.126.285 6.251.576

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 21 7.121.832 5.140.730 7.119.817 5.138.715

Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού 5.158.556 5.033.418 5.125.150 5.009.831

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση 13 3.026.919 - 3.026.919 -

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 656.163 270.569 645.585 260.528

22.089.815 16.696.346 22.043.756 16.660.650

Σύνολο Ενεργητικού 61.636.200 60.531.427 61.637.778 60.540.841

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 33.393.914 33.393.914 33.393.914 33.393.914

Διαφορά υπέρ το άρτιο 31.345.252 31.345.252 31.345.252 31.345.252

Λοιπά αποθεματικά κεφάλαια 2.117.372 2.117.372 2.116.127 2.116.127

Αποτελέσματα εις νέον (71.726.534) (71.705.094) (71.713.426) (71.703.850)

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής (4.869.997) (4.848.557) (4.858.133) (4.848.557)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές - - - -

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (4.869.997) (4.848.557) (4.858.133) (4.848.557)

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 19 32.680.513 34.653.924 32.680.513 34.653.924

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 17 3.545.799 4.062.677 3.545.799 4.062.677

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 1.240.788 1.208.196 1.236.181 1.203.340

Επιχορηγήσεις επενδύσεων 1.202.569 1.266.655 1.202.569 1.266.655

Λοιπές προβλέψεις & λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.123.055 4.328.023 2.123.055 4.328.023

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων 40.792.724 45.519.475 40.788.118 45.514.619

 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 7.781.518 7.990.953 7.777.455 8.009.501

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 5.034.132 3.144.658 5.033.394 3.143.905

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 19 3.626.740 2.580.991 3.626.740 2.580.991

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  πληρωτέες στην επόμενη χρήση 5.136.328 2.974.310 5.136.328 2.974.310

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.134.754 3.169.597 4.133.876 3.166.072

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων 25.713.472 19.860.509 25.707.794 19.874.779

Σύνολο Υποχρεώσεων 66.506.197 65.379.983 66.495.911 65.389.398

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 61.636.200 60.531.427 61.637.778 60.540.841



2. Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 

Σημ.

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες

Πωλήσεις 16.857.597 10.398.184 16.857.597 10.398.184

Κόστος πωληθέντων (14.900.764) (9.617.505) (14.979.593) (9.742.311)

Μεικτό Κέρδος 1.956.833 780.679 1.878.004 655.874

Έξοδα διοίκησης (708.859) (1.020.488) (664.595) (975.527)

Έξοδα διάθεσης (1.154.760) (984.728) (1.109.927) (902.532)

Λοιπά έσοδα 249.110 192.686 249.110 190.448

Λοιπά έξοδα (78.369) (25.468) (78.369) (25.468)

Αποτελέσματα Προ Φόρων  Χρηματοδοτικών & Επενδυτικών 

Αποτελεσμάτων
263.955 (1.057.319) 274.222 (1.057.204)

Επενδυτικά αποτελέσματα 6.000 - 6.000 -

Χρηματοοικονομικά έσοδα 10 6 10 6

Χρηματοοικονομικά έξοδα 22 (808.282) (801.023) (806.686) (798.863)

Αποτελέσματα  προ φόρων (538.317) (1.858.336) (526.454) (1.856.061)

Φόρος εισοδήματος 17 449.644 200.977 449.644 200.977

Αποτελέσματα μετά από  φόρους (Α) (88.673) (1.657.359) (76.809) (1.655.083)

Αναβαλλόμενος φόρος στοιχείων καθαρής θέσης 67.233 - 67.233 -

Λοιπά Συνολικά Έσοδα (Β) 67.233 - 67.233 -

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (Α+Β) (21.440) (1.657.359) (9.577) (1.655.083)

Κέρδη αποδοτέα σε:   

Ιδιοκτήτες  της μητρικής (88.673) (1.657.359) (76.809) (1.655.083)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές - - - -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  αποδοτέα σε:   

Ιδιοκτήτες  της μητρικής (21.440) (1.657.359) (9.577) (1.655.083)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές - - - -

Αριθμός μετοχών 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000

Βασικά κέρδη ανά μετοχή  σε € 18 (0,0068) (0,1275) (0,0059) (0,1273)

Σύνοψη αποτελεσμάτων περιόδου 1/1 - 30/06/2021 1/1 - 30/06/2020  1/1 - 30/06/2021 1/1 - 30/06/2020

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών & Επενδυτικών 

Αποτελεσμάτων 
263.955 (1.057.319)

-
274.222 (1.057.204)

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών 

Αποτελεσμάτων & Αποσβέσεων
1.619.032 269.506 1.626.773 267.065

Αποτελέσματα  προ φόρων (538.317) (1.858.336) (526.454) (1.856.061)

Αποτελέσματα μετά από  φόρους (88.673) (1.657.359) (76.809) (1.655.083)

Φόροι 449.644 200.977 449.644 200.977

Χρηματοδοτικά και επενδυτικά αποτελέσματα (802.272) (801.017) (800.676) (798.857)

Αποσβέσεις (1.419.163) (1.390.911) (1.416.637) (1.388.354)

Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις 64.086 64.086 64.086 64.086

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

1/1 - 30/06/2021

ENOΠOIHMENA

1/1 - 30/06/2020 1/1 - 30/06/20201/1 - 30/06/2021

ΕΤΑΙΡΕΙΑ



3. Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου 

Κίνηση Ίδιων Κεφαλαίων Τρέχουσας Περιόδου 

 

 

Κίνηση Ίδιων Κεφαλαίων Προηγούμενης Περιόδου 

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Ποσά για αύξηση 

κεφαλαίου

Κεφάλαιο υπερ το 

άρτιο

Τακτικό 

αποθεματικό

Έκτακτα 

αποθεματικά

Σύνολο 

αποθεματικών

Αποτελέσματα εις 

νέον

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαιων

Υπόλοιπο την 01/01/2021 33.393.914 - 31.345.252 1.095.521 1.021.851 2.117.372 (71.705.094) (4.848.557)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου - - - - - - (21.440) (21.440)

Υπόλοιπο την 30/06/2021 33.393.914 - 31.345.252 1.095.521 1.021.851 2.117.372 (71.726.534) (4.869.997)

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

Ενοποιημένα

Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Ποσά για αύξηση 

κεφαλαίου

Κεφάλαιο υπερ το 

άρτιο

Τακτικό 

αποθεματικό

Έκτακτα 

αποθεματικά

Σύνολο 

αποθεματικών

Αποτελέσματα εις 

νέον

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαιων

Υπόλοιπο την 01/01/2020 33.393.914 - 31.345.252 1.095.521 1.021.851 2.117.372 (69.554.255) (2.697.718)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου - - - - -  - (1.657.359) (1.657.359)

Υπόλοιπο την 30/06/2020 33.393.914  - 31.345.252 1.095.521 1.021.851 2.117.372 (71.211.614) (4.355.076)

Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής
Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

Ενοποιημένα



 

4. Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρίας 

 

Κίνηση Ίδιων Κεφαλαίων Τρέχουσας Περιόδου 

 

 

Κίνηση Ίδιων Κεφαλαίων Προηγούμενης Περιόδου 

 

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Ποσά για αύξηση 

κεφαλαίου

Κεφάλαιο υπερ το 

άρτιο

Τακτικό 

αποθεματικό

Έκτακτα 

αποθεματικά

Σύνολο 

αποθεματικών

Αποτελέσματα εις 

νέον

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαιων

Υπόλοιπο την 01/01/2021 33.393.914 - 31.345.252 1.095.521 1.020.607 2.116.127 (71.703.850) (4.848.557)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου - - - - - - (9.577) (9.577)

Υπόλοιπο την 30/06/2021 33.393.914 - 31.345.252 1.095.521 1.020.607 2.116.127 (71.713.426) (4.858.133)

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

Εταιρείας

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Ποσά για αύξηση 

κεφαλαίου

Κεφάλαιο υπερ το 

άρτιο

Τακτικό 

αποθεματικό

Έκτακτα 

αποθεματικά

Σύνολο 

αποθεματικών

Αποτελέσματα εις 

νέον

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαιων

Υπόλοιπο την 01/01/2020 33.393.914  - 31.345.252 1.095.521 1.020.607 2.116.127 (69.553.010) (2.697.718)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου  -  -  -  -  - - (1.655.083) (1.655.083)

Συνολικές μεταβολές περιόδου  -  -  -  -  -  - (1.655.083) (1.655.083)

Υπόλοιπο την 30/06/2020 33.393.914  - 31.345.252 1.095.521 1.020.607 2.116.127 (71.208.094) (4.352.801)

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

Εταιρείας
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5. Συνοπτική Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 

 

Σημ.

(538.317) (1.858.336) (526.454) (1.856.061)

1.419.163 1.390.911 1.416.637 1.388.354

23.897 24.124 24.146 24.146

Επενδυτικά αποτελέσματα (6.000) - (6.000) -

808.272 801.017 806.676 798.857

(55.390) (55.390) (55.390) (55.390)

1.651.624 302.325 1.659.614 299.906

14 125.283 (1.067.092) 125.291 (1.067.102)

(2.106.238) 223.282 (2.096.421) 132.804

178.315 1.654.139 155.758 1.750.183

(151.016) 1.112.654 (155.757) 1.115.791

517.193 506.073 515.598 503.912

(434.100) (979.624) (434.115) (979.590)

(α) (234.109) 1.586.206 (237.240) 1.591.469

  

(157.387) (70.324) (157.387) (70.324)

Εισπράξεις από την εκποίηση ενσωμάτων και άυλων πάγιων στοιχείων 6.000 - 6.000 -

10 6 10 6

(128.234) (772.357) (128.234) (772.357)

(β) (279.611) (842.675) (279.611) (842.675)

943.268 (73.452) 943.268 (73.452)

(43.954) (35.536) (41.361) (33.061)

(γ) 899.315 (108.988) 901.908 (106.513)

385.594 634.543 385.057 642.281

270.569 240.292 260.528 222.516

656.163 874.835 645.585 864.797

1/1 - 30/06/2021

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αστικές αποζημιώσεις καταβληθείσες

Πλέον: Προσαρμογές για:

Αποσβέσεις

Έμμεση μέθοδος

Λειτουργικές Δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων

1/1 - 30/06/20201/1 - 30/06/20211/1 - 30/06/2020

Μείον: 

Προβλέψεις & αναστροφές προβλέψεων

Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

Άλλα μη ταμειακά έξοδα /(έσοδα)

Πλέον: Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης 

Λειτουργικές ταμειακές ροές πριν από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως

Σύνολο εισροών / (εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα της περιόδου  (α) + (β) 

Καταβεβλημένοι φόροι

Χρεολύσια χρηματοοικονομικών συμβάσεων

Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων

Χρηματοδοτικές  δραστηριότητες 

Σύνολο εισροών / (εκροών)  από λειτουργικές δραστηριότητες

Επενδυτικές δραστηριότητες 

Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων 

Λοιπές εισροές ( εκροές ) που δεν περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο κίνησης

Μείωση / (αύξηση)  αποθεμάτων 

Τόκοι εισπραχθέντες

Εισπράξεις (εξοφλήσεις) από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα 

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) 
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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 31ης Δεκεμβρίου 2020 που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας 

www.akritas.gr. 

 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2021 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 2020.  

 

Η Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («η Επιτροπή») εξέδωσε 

τον Μάιο του 2021 την οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης (agenda decision) υπό τον τίτλο «Κατανομή 

παροχών σε περιόδους υπηρεσίας (ΔΛΠ 19)» (“Attributing Benefits to Periods of Service (IAS 19)”) επί της 

οποίας περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό αναφορικά με τον τρόπο κατανομής των παροχών σε περιόδους 

υπηρεσίας επί συγκεκριμένου προγράμματος καθορισμένων παροχών ανάλογου εκείνου που ορίζεται στο 

άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως προς την παροχή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης (το «Πρόγραμμα 

Καθορισμένων Παροχών του Εργατικού Δικαίου»).  

Συγκεκριμένα, η ως άνω οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής παρέχει επεξηγηματικές 

πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των βασικών αρχών και κανόνων του ΔΛΠ 19 ως προς τον τρόπο 

κατανομής των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας ανάλογου προγράμματος καθορισμένων παροχών με αυτό 

που ορίζεται στο Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών του Εργατικού Δικαίου. Οι εν λόγω επεξηγηματικές 

πληροφορίες διαφοροποιούν τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονταν, στην Ελλάδα, κατά το παρελθόν οι 

βασικές αρχές και κανόνες του ΔΛΠ 19 ως προς το θέμα αυτό, και κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 

στο “IASB Due Process Handbook (par. 8.6)”, οι οικονομικές οντότητες που συντάσσουν τις οικονομικές τους 

καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτείται να τροποποιήσουν ανάλογα την Λογιστική τους Πολιτική ως προς 

το θέμα αυτό.  

Βάσει των ανωτέρω, η ως άνω οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής θα αντιμετωπισθεί ως 

Μεταβολή Λογιστικής Πολιτικής. Η εφαρμογή της ως άνω απόφασης θα γίνει σύμφωνα με τις παρ. 19-22 του 

ΔΛΠ 8. Η αλλαγή λογιστικής πολιτικής θα εφαρμοστεί αναδρομικά με ανάλογη προσαρμογή του υπόλοιπου 

έναρξης κάθε επηρεαζόμενου στοιχείου των ιδίων κεφαλαίων για την παλαιότερη από τις παρουσιαζόμενες 

περιόδους και των άλλων συγκριτικών ποσών για κάθε προγενέστερη περίοδο που παρουσιάζεται ως αν η νέα 

λογιστική πολιτική να ήταν ανέκαθεν σε χρήση. Οι απαιτήσεις του ΔΛΠ 8 περί γνωστοποιήσεων στις 

περιπτώσεις Μεταβολής Λογιστικών Πολιτικών θα πρέπει να εφαρμοστούν ανάλογα. Η ισχύς εφαρμογής της 

ως άνω οριστικής απόφασης ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής είναι άμεση. Ο όμιλος και η εταιρεία έχουν 

προχωρήσει στην κατάρτιση πλάνου εφαρμογής της παραπάνω αλλαγής λογιστικής πολιτικής με την 

ημερομηνία ολοκλήρωσης του πλάνου να προσδιορίζεται μέχρι το τέλος του έτους προκειμένου η επίδραση να 

http://www.akritas.gr/
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αποτυπωθεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2021. Στην 

παρούσα φάση δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί αξιόπιστα η αναμενόμενη επίδραση από την αλλαγή της 

παραπάνω λογιστικής πολιτικής, η οποία ωστόσο αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική ωφέλεια για την 

καθαρή θέση. 

 

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 κυρίως με την κεφαλαιακή επάρκεια και 

τη ρευστότητα του Ομίλου. Πιο συγκεκριμένα, ενώ το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου παραμένει αρνητικό κατά -

3,6 εκατ. ευρώ, ο παραγόμενος EBITDA διαμορφώθηκε σε 1.619.032 ευρώ αντικατοπτρίζοντας τη δυναμική 

και τις προοπτικές της εταιρείας. Επίσης, η ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του δανεισμού της Εταιρείας εντός 

της χρήσεως του 2019 καθώς και η δυνατότητα συμψηφισμού των απαιτήσεων από τον ΟΑΕΔ ποσού 

4.894.710,81 ευρώ με υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις της Φορολογικής Διοίκησης και των Φορέων 

Κοινωνικής Ασφάλισης σύμφωνα με την ΚΥΑ 34341/5991/18-09-2020 αναμένεται να λειτουργήσουν καταλυτικά 

στην βελτίωση της ρευστότητας και της χρηματοοικονομικής ισορροπίας του Ομίλου, δημιουργώντας τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη του αναπτυξιακού πλάνου και των στρατηγικών του στόχων.  

 

6.3 Νέα λογιστικά πρότυπα και ερμηνείες της ΔΕΕΧΠ 

 

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ), καθώς και η Επιτροπή Διερμηνειών, έχουν εκδώσει μια 

σειρά νέων ΔΠΧΑ και διερμηνειών, τα οποία είτε είναι υποχρεωτικά για τις λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν από 

την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά, είτε δεν είναι υποχρεωτικά και μέχρι την ημερομηνία έκδοσης των ενδιάμεσων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν είχαν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όμιλος έχει υιοθετήσει 

πλήρως όλα τα ΔΠΧΑ και διερμηνείες που η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική μετά την 1η Ιανουαρίου 2021, 

ενώ εξετάζει τις πιθανές επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση των υπόλοιπων ΔΠΧΑ και διερμηνειών στις 

χρηματοοικονομικές του καταστάσεις. Τα σημαντικότερα νέα πρότυπα και διερμηνείες παρατίθενται παρακάτω: 
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(α) Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία 

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

 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο 

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

είναι υποχρεωτική από την 01/01/2021 ή μεταγενέστερα. 

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» - αναβολή εφαρμογής ΔΠΧΑ 9 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021) 

Τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων βάσει των οποίων αναβάλλεται η 

ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 για δύο έτη, δηλαδή θα εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Συνεπεία αυτού, το IASB προέβη επίσης 

σε παράταση της καθορισμένης καταληκτικής ημερομηνίας για την προσωρινή εξαίρεση από την 

εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» που περιλαμβάνεται στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές 

Συμβάσεις», έχοντας ως αποτέλεσμα οι οικονομικές οντότητες να απαιτείται να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 

9 για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

 Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16: «Αναμόρφωση Σημείου 

Αναφοράς Επιτοκίου – Φάση 2» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2021) 

Τον Αύγουστο του 2020, το IASB ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης και ανταπόκρισης στην 

αναμόρφωση των διατραπεζικών επιτοκίων και άλλων σημείων αναφοράς επιτοκίου, προβαίνοντας 

στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων σε πέντε Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές 

που εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις όταν μια 

εταιρεία αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς ως 

αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το πώς μια εταιρεία 

θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις συμβατικές ταμειακές ροές χρηματοοικονομικών μέσων, πώς θα 

λογιστικοποιήσει μία αλλαγή στις σχέσεις αντιστάθμισης ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης, καθώς και 

σχετικές πληροφορίες που θα πρέπει να γνωστοποιήσει. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 

ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.   
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(β) Τροποποιήσεις ή νέα πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν ακόμα τεθεί σε 

ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση: 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια», στο 

ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού» 

και στις «Ετήσιες Βελτιώσεις 2018 - 2020» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/06/2022) 

Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων, που περιλαμβάνουν 

περιορισμένου σκοπού τροποποιήσεις σε τρία Πρότυπα, καθώς και τις Ετήσιες Βελτιώσεις του 

Συμβουλίου. Οι εν λόγω τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη διατύπωση των 

Προτύπων ή διορθώνουν ήσσονος σημασίας συνέπειες, παραβλέψεις ή αντικρούσεις μεταξύ των 

απαιτήσεων των Προτύπων. Πιο συγκεκριμένα: 

 Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» επικαιροποιούν μία παραπομπή 

του ΔΠΧΑ 3 στο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς χωρίς να 

τροποποιούν τις λογιστικές απαιτήσεις που αφορούν στις συνενώσεις επιχειρήσεων. 

 Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» απαγορεύουν σε μία εταιρεία να αφαιρέσει 

από το κόστος των παγίων ποσά που έλαβε από την πώληση στοιχείων που παράγονται κατά 

τη διάρκεια προετοιμασίας των εν λόγω παγίων για να καταστούν έτοιμα προς χρήση. 

Αντιθέτως, η εταιρεία αναγνωρίζει τα εν λόγω έσοδα από πωλήσεις και τα σχετικά κόστη στην 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων.  

 Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα 

Στοιχεία του Ενεργητικού» προσδιορίζουν τα κόστη που μία εταιρεία θα πρέπει να 

συμπεριλάβει κατά την αξιολόγηση για το εάν ένα συμβόλαιο είναι ζημιογόνο. 

 Οι Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2018-2020 προβαίνουν σε ήσσονος σημασίας 

τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς», στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», στο ΔΛΠ 41 «Γεωργία» και στα 

Επεξηγηματικά Παραδείγματα που συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις». 

 Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και 

δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»: Σχετιζόμενες με τον Covid-19 Παραχωρήσεις 

Μισθώματος μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2021 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/04/2021) 

Τον Μάρτιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων αναφορικά με την πρακτική 

εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, βάσει των οποίων επεκτείνεται η περίοδος εφαρμογής κατά ένα έτος 

προκειμένου να συμπεριλάβει τις παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται με τον Covid-19 οι 

οποίες μειώνουν τις πληρωμές μισθωμάτων που καθίστανται πληρωτέες την ή πριν από την 30η 

Ιουνίου 2022. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του 

Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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 ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2023) 

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο 

αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός 

ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων 

των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που 

κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη 

συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και 

κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική 

οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει 

και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση 

τροποποιήσεων, οι οποίες όμως δεν επηρεάζουν τις θεμελιώδεις αρχές που εισήχθησαν όταν αρχικά 

εκδόθηκε το ΔΠΧΑ 17. Οι τροποποιήσεις έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να μειώσουν τα κόστη μέσω 

απλούστευσης ορισμένων απαιτήσεων του Προτύπου, να οδηγήσουν σε πιο εύκολα επεξηγήσιμη 

χρηματοοικονομική απόδοση, καθώς και να διευκολύνουν τη μετάβαση αναβάλλοντας την ημερομηνία 

εφαρμογής του Προτύπου για το 2023, παρέχοντας παράλληλα πρόσθετη βοήθεια για τη μείωση της 

προσπάθειας που απαιτείται κατά την πρώτη εφαρμογή του Προτύπου. Ο Όμιλος θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν 

καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή 

Μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1 που επηρεάζουν 

τις απαιτήσεις για την παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις 

αποσαφηνίζουν ένα από τα κριτήρια ταξινόμησης μιας υποχρέωσης ως μακροπρόθεσμη, την απαίτηση 

για μία οντότητα να έχει το δικαίωμα να αναβάλει τον διακανονισμό της υποχρέωσης για τουλάχιστον 

12 μήνες μετά την περίοδο αναφοράς. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι το 

δικαίωμα μίας οντότητας για αναβολή του διακανονισμού θα πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία 

αναφοράς, β) αποσαφήνιση ότι η ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από τις προθέσεις ή 

προσδοκίες της διοίκησης σχετικά με την εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής του διακανονισμού, γ) 

επεξηγούν πώς οι συνθήκες δανεισμού επηρεάζουν την ταξινόμηση, και δ) αποσαφήνιση των 

απαιτήσεων σχετικά με την ταξινόμηση υποχρεώσεων μίας οντότητας που πρόκειται να ή ενδεχομένως 

να διακανονίσει μέσω έκδοσης ιδίων συμμετοχικών τίτλων. Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2020, το IASB 

προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης για την αναβολή κατά ένα έτος της ημερομηνίας έναρξης 

ισχύος της αρχικώς εκδοθείσας τροποποίησης στο ΔΛΠ 1, ως αποτέλεσμα της εξάπλωσης της 

πανδημίας του Covid-19. 

Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και 

δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού που 

αφορούν στις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Σκοπός των τροποποιήσεων είναι να 

βελτιώσουν τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών ώστε να παρέχουν πιο χρήσιμη 

πληροφόρηση στους επενδυτές και σε λοιπούς χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων. Πιο 

συγκεκριμένα, με βάση τις  τροποποιήσεις απαιτείται η γνωστοποίηση σημαντικών πληροφοριών 

σχετικών με τις λογιστικές πολιτικές, αντί της γνωστοποίησης των σημαντικών λογιστικών πολιτικών. 

Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και 

δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη: 

Ορισμός των Λογιστικών Εκτιμήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2023) 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού οι 

οποίες αποσαφηνίζουν τη διαφορά μεταξύ αλλαγής λογιστικής εκτίμησης και αλλαγής λογιστικής 

πολιτικής. Η διάκριση αυτή είναι σημαντική, καθώς η αλλαγή λογιστικής εκτίμησης εφαρμόζεται χωρίς 

αναδρομική ισχύ και μόνο για μελλοντικές συναλλαγές και άλλα μελλοντικά γεγονότα, εν αντιθέσει με 

την αλλαγή λογιστικής πολιτικής που έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται σε συναλλαγές και άλλα 

γεγονότα του παρελθόντος. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 

του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος: Αναβαλλόμενος Φόρος σχετιζόμενος με 

Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις που προκύπτουν από μία Μεμονωμένη Συναλλαγή» (εφαρμόζεται 

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Μάιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση στοχευμένων τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 12 

προκειμένου να προσδιορίσει πώς οι οικονομικές οντότητες θα πρέπει να χειρίζονται τον αναβαλλόμενο 

φόρο που προκύπτει από συναλλαγές όπως οι μισθώσεις και οι υποχρεώσεις αποδέσμευσης – 

συναλλαγές για τις οποίες οι οικονομικές οντότητες αναγνωρίζουν ταυτόχρονα μία απαίτηση και μία 

υποχρέωση. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οικονομικές οντότητες απαλλάσσονται από την 

αναγνώριση αναβαλλόμενου φόρου όταν αναγνωρίζουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις για πρώτη φορά. 

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι η εν λόγω απαλλαγή δεν έχει εφαρμογή και οι οικονομικές 

οντότητες απαιτείται να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενο φόρο στις συναλλαγές αυτές. Ο Όμιλος θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται 

να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τα ανωτέρω πρότυπα δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν αναμένεται να υιοθετηθούν 

νωρίτερα από τον Όμιλο ή/και την Εταιρεία. Δεν υφίσταται ούτε αναμένεται ουσιαστική επίδραση στις 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου από την εφαρμογή των άνω προτύπων. 
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7. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα  

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 ως τομείς μιας οικονομικής οντότητας προδιαγράφονται αυτοί που εξετάζονται 

εσωτερικά από την Διοίκηση ως σημαντικοί στα πλαίσια αξιολόγησης τομεακών αποδόσεων και κινδύνων. Η 

δραστηριότητα της θυγατρικής Akritas Bulgaria EAD  εξετάζεται διακεκριμένα από την Διοίκηση και 

παρουσιάζεται ως τομέας.  

 

 

 

Οι πωλήσεις του Ομίλου κατά κατηγορία αποθεμάτων έχουν ως εξής:  

 

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

τομέα Εμπορικής Διεύθυνσης ως εξής : 

 

 
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. Το ποσοστό άμεσης 

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

ενοποίησης.  

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 38.946.711 20 - 38.946.732

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 524.273 19.660 (68.144) 475.789

Λοιπό ενεργητικό 22.043.756 356.123 (310.065) 22.089.815

Σύνολο ενεργητικού 61.514.741 375.803 (378.209) 61.512.335

Σύνολο υποχρεώσεων 66.495.911 327.921 (317.636) 66.506.197

Προσθήκες μη κυκλοφ.περιουσιακών στοιχείων 157.387 - - 157.387

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΔΟΤΟΜΕΑΚΕΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

AKRITAS  

BULGARIA EAD
ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΝΔΟΤΟΜΕΑΚΕΣ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Κύκλος εργασιών 16.857.597 803.307 (803.307) 16.857.597

Μικτό αποτέλεσμα 1.878.004 78.830 - 1.956.833

Χρηματοοικονομικά έξοδα (806.686) (1.596) - (808.282)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 10 - - 10

Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (806.676) (1.596) - (808.272)

Επενδυτικά αποτελέσματα 6.000 - - 6.000

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (526.454) (11.863) - (538.317)

Φόρος εισοδήματος 449.644 - - 449.644

Καθαρά κέρδη (76.809) (11.863) - (88.673)

Αποσβέσεις 1.416.637 2.526 - 1.419.163

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.

AKRITAS  

BULGARIA EAD
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

Γεωγραφική ανάλυση πωλήσεων 1/1 - 30/06/2021 1/1 - 30/06/2020

Εσωτερικού 13.818.180 9.248.976

Εξωτερικού / ΕΕ 1.831.015 796.865

Εξωτερικού / Τρίτων Χωρών 1.208.403 352.343

Σύνολο 16.857.597 10.398.184

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κατηγορία προϊόντων /  εμπορευμάτων 1/1 - 30/06/2021 1/1 - 30/06/2020

Μοριοσανίδα - Μελαμίνη 15.812.424 9.620.583

Polytheta / Postforming 931.511 719.857

Εμπορεύματα / Ά ύλες / Λοιπά 113.663 57.744

Σύνολο 16.857.597 10.398.184

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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9.  Εμπράγματα Βάρη 

Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη ποσού 41,2 εκατ. ευρώ προς εξασφάλιση 

τραπεζικών 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 εταιρείας και του ομίλου. 

 

11. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Οι χρήσεις 2015 έως και 2019 έχουν ελεγχτεί φορολογικά από τους νόμιμους ελεγκτές σύμφωνα με τις διατάξεις 

του αρ. 82, παρ.5 του ν.2238/1994 και του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013. Για τις χρήσεις αυτές έχουν εκδοθεί 

Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης «Χωρίς Επιφύλαξη».  

Η οριστικοποίηση των ελέγχων αυτών διενεργείται σύμφωνα με την ΠΟΛ 1034/2016 και τις διατάξεις του 

Ν.4174/13. Ο έλεγχος για τη χρήση 2020 που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013 

βρίσκεται σε εξέλιξη και η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση 

των οικονομικών καταστάσεων, ωστόσο, δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις. 

Οι σχηματισθείσες από την εταιρεία προβλέψεις για φορολογικές διαφορές κατά την 30.06.2021 ανέρχονται 

συνολικά στο ποσό των 50.080 ευρώ. 

 

Η θυγατρική εταιρεία AKRITAS Bulgaria EAD έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την εταιρική χρήση 2005. 

 

12. Κεφαλαιουχικές δαπάνες  

 

 

13. Επενδύσεις σε ακίνητα 

 

 

Όπως αποτυπώνεται και στον παραπάνω πίνακα και στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων που 

απορρέουν από τη συμφωνία αναδιάρθρωσης του δανεισμού, η εταιρεία εντός του Ιουνίου του 2021, προέβη 

σε σύναψη συμφωνίας πώλησης ακινήτου (οικόπεδο και αποθήκη) που κατέχει στην περιοχή της Μαγούλας. 

Με βάση την ως άνω συμφωνία η εταιρεία προχώρησε σε αναταξινόμηση του εν λόγω ακινήτου αξίας 3,2 εκατ. 

ευρώ από τα επενδυτικά ακίνητα στα «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση» 

1/1 - 30/06/2021 1/1 - 30/06/2020 1/1 - 30/06/2021 1/1 - 30/06/2020

Επενδύσεις σε ενσώματα πάγια 145.292 59.544 145.292 59.544

Επενδύσεις σε άυλα πάγια 12.095 10.780 12.095 10.780

Σύνολο 157.387 70.324 157.387 70.324

Προσθήκες παγίων
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επενδύσεις σε ακίνητα 1/1 - 30/06/2021 1/1 - 31/12/2020

 
Στην αρχή της περιόδου 4.608.919 4.608.919

Μεταφορές / Αναταξινόμηση κονδυλίων (3.026.919)  - 

Στο τέλος της περιόδου 1.582.000 4.608.919

Επενδύσεις σε ακίνητα 1/1 - 30/06/2021 1/1 - 30/06/2020

Έσοδα από μισθώματα 64.532 59.132

Άμεσα λειτουργικά έξοδα σχετικά με επενδύσεις σε ακίνητα 434 9.971
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ενώ στο ίδιο πλαίσιο πραγματοποιήθηκε αναταξινόμηση των συνδεμένων με εκποίηση ακινήτων δανείων 

ποσού 3 εκατ. ευρώ στις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις αφήνοντας το κεφάλαιο κίνησης 

ανεπηρέαστο. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας εκποίησης αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος της χρήσεως 

2021. 

 

14. Αποθέματα 

 

 

15. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

Αριθμός εργαζομένων και κόστος μισθοδοσίας 

 

Η εικονιζόμενη αύξηση του μέσου όρου του απασχολούμενου προσωπικού έναντι του πρώτου εξαμήνου της 

χρήσεως 2020 σχετίζεται με την προσωρινή αναστολή των συμβάσεων εργασίας κατά τη συγκρίσιμη περίοδο 

στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης λόγω Covid-19. 

 

16. Εποχικότητα πωλήσεων 

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

πωλήσεις του β΄ εξαμήνου είναι μεγαλύτερες από αυτές του πρώτου. Το γεγονός αυτό αναμένεται να 

επαληθευτεί και στη χρήση 2021 εφόσον δεν απαιτηθεί η επιβολή νέου lock down στο Β εξάμηνο. 

Τέλος αναφέρεται ότι σημαντική είναι η επίδραση των καιρικών συνθηκών στην απρόσκοπτη λειτουργία της 

μονάδας παραγωγής αλλά και στη διανομή των πωληθέντων ειδών. 

 
17. Φόροι εισοδήματος 

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

 

 

30/06/21 31/12/20 30/06/21 31/12/20

Εμπορεύματα 670.357 688.291 670.297 688.239

Έτοιμα προιόντα & ημιτελή 4.487.532 4.498.898 4.487.532 4.498.898

Πρώτες και βοηθητικές ύλες 2.146.045 2.300.166 2.146.045 2.300.166

Λοιπά αποθέματα 411.483 377.974 411.483 377.974

Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων & αγορές υπό παραλαβή 111.928 87.300 111.928 87.300

Μείον : Προβλέψεις απομείωσης (1.701.000) (1.701.000) (1.701.000) (1.701.000)

Σύνολα 6.126.345 6.251.628 6.126.285 6.251.576

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αποθέματα

1/1 - 30/06/2021 1/1 - 30/06/2020 1/1 - 30/06/2021 1/1 - 30/06/2020

Μέσος Όρος Αριθμού Μισθωτών 231 182 227 178

Κόστος Προσωπικού 3.122.153 2.586.819 3.062.361 2.528.659

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Προσωπικό

1/1 - 30/06/2021 1/1 - 30/06/2020 1/1 - 30/06/2021 1/1 - 30/06/2020

Αναβαλλόμενος φόρος αποτελεσμάτων χρήσης (449.644) (200.977) (449.644) (200.977)

Αναβαλλόμενος φόρος στοιχείων καθαρής θέσης (67.233)  - (67.233)  - 

Συνολική μεταβολή υποχρέωσης (516.877) (200.977) (516.877) (200.977)

Αναβαλλόμενος φόρος
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Στις 18.05.2021 με το νόμο 4799/2021, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 58 του ν.4172/2013, 

αναφορικά με τη φορολόγηση των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά 

πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, εξαιρούμενων των οριζόμενων 

πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και οι αναφερόμενοι υπόχρεοι του άρθρου 45 του ν.4172/2013 που τηρούν 

απλογραφικά βιβλία. Συγκεκριμένα, ο φορολογικός συντελεστής των ανωτέρω κερδών ορίστηκε σε 22% και 

βάσει αυτού έγινε επαναϋπολογισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων. 

Στο πλαίσιο των παραπάνω, οι φορολογικοί συντελεστές που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του 

αναβαλλόμενου φόρου των προσωρινών διαφορών φορολογικής και λογιστικής βάσης είναι 22% για την 

Ελλάδα και 10% για την Βουλγαρία.  

 

18. Κέρδη ή (Ζημίες) ανά μετοχή 

 

Ο σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού των μετοχών αναφέρεται αποκλειστικά στις κοινές μετοχές, καθώς 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 33, ο σκοπός της πληροφόρησης των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων σχετικά 

με τα βασικά κέρδη ανά μετοχή, είναι η παροχή ενός μέτρου αναφορικά με τη συμμετοχή κάθε κοινής μετοχής 

μίας μητρικής στην απόδοση της οικονομικής οντότητας κατά την καλυπτόμενη περίοδο αναφοράς.  

 

30/06/21 30/06/20 30/06/21 30/06/20

Υπόλοιπο έναρξης 31.12 (4.043.017) (4.779.867) (4.062.677) (4.800.108)

Αναβαλλόμενος φόρος προσωρινών διαφορών χρήσεως 449.644 385.697 449.644 386.295

Επίδραση εφαρμογής ΔΠΧΑ 9  -  -  -  - 

Επίδραση από τη μεταβολή του φορολογικού συντελεστή / 

Αποτελέσματα χρήσεως
 - 158.388  - 158.388

Αναβαλλόμενος φόρος αναλογιστικών κερδών / Κατάσταση λοιπών 

συνολικών εσόδων
 - 35.014  - 34.994

Επίδραση από τη μεταβολή του φορολογικού συντελεστή / Κατάσταση 

λοιπών συνολικών εσόδων
 - 33.616  - 33.616

Λοιπές μεταβολές αναβαλλόμενου φόρου μέσω της κατάστασης λοιπών 

συνολικών εσόδων
67.233  - 67.233  - 

Σύνολο 30.06 (3.526.140) (4.167.152) (3.545.799) (4.186.815)

Αναβαλλόμενος Φόρος
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

1/1 - 30/06/2021 1/1 - 30/06/2020 1/1 - 30/06/2021 1/1 - 30/06/2020

Κέρδη /(ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής (88.673) (1.657.359) (76.809) (1.655.083)

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (0,0068) (0,1275) (0,0059) (0,1273)

Κέρδη ανά μετοχή
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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19. Δανεισμός  

 

Στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας πώλησης του επενδυτικού ακινήτου της εταιρείας στη Μαγούλα Αττικής, 

έχει πραγματοποιηθεί αναταξινόμηση των συνδεμένων με εκποίηση ακινήτων δανείων ποσού 3 εκατ. ευρώ στις 

βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. 

 

Εξασφαλίσεις : Κατά την 30.06.2021, επί των ακινήτων της εταιρείας και σε εξασφάλιση των Τραπεζικών 

Ιδρυμάτων έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών ποσού 41,20 εκατ. ευρώ πλέον 2,63 εκατ. ευρώ σε 

ακίνητα της συνδεμένης εταιρεία ΑΤΕ ΟΔ-ΓΕ. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των παραπάνω εξασφαλίσεων έχουν 

εκχωρηθεί – ενεχυριαστεί ενδεχόμενες μελλοντικές ασφαλιστικές απαιτήσεις εκ των ως άνω υποθηκευμένων 

ακινήτων ενώ έχει ληφθεί παράλληλα και η εταιρική εγγύηση της συνδεμένης εταιρείας ΑΤΕ ΟΔ-ΓΕ.  

 

Δεσμεύσεις : Η αναδιάρθρωση του δανεισμού προβλέπει περιπτώσεις καταγγελίας οι οποίες μεταξύ άλλων 

περιλαμβάνουν τη μη εμπρόθεσμη καταβολή πληρωμών, τη μη συμμόρφωση με τις γενικές και οικονομικές 

διασφαλίσεις που έχουν παρασχεθεί, την παροχή πληροφοριών, γεγονότα αφερεγγυότητας καθώς και άλλα 

γεγονότα που επηρεάζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και την οικονομική 

κατάσταση της Εταιρείας.   

Τέλος προβλέπονται  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. 

 

20. Δεσμεύσεις / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 

Οι δεσμεύσεις της Εταιρίας και του Ομίλου αφορούν κυρίως:  

• Λειτουργικές μισθώσεις μεταφορικών μέσων & ακινήτων. 

• Εγγυητικές επιστολές ποσού 30 χιλ. ευρώ υπέρ του Τελωνείου Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο της 

συνήθους δραστηριότητας εισαγωγών & εξαγωγών. 

 

30/06/21 31/12/20 30/06/21 31/12/20

Μακροπρόθεσμα δάνεια

Ομολογιακά δάνεια 27.205.775 26.455.575 27.205.775 26.455.575

Μακροπρόθεσμα δάνεια 5.474.738 5.178.638 5.474.738 5.178.638

Δάνεια συνδεμένα με πώληση ακινήτων  - 3.019.710  - 3.019.710

Σύνολο 32.680.513 34.653.924 32.680.513 34.653.924

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

Τραπεζικά δάνεια & πληρωτέοι τόκοι δανείων 3.626.740 2.580.991 3.626.740 2.580.991

Βραχυπρόθεσμο μέρος ομολογιακών δανείων 1.786.340 2.354.044 1.786.340 2.354.044

Δάνεια συνδεμένα με πώληση ακινήτων 3.019.710  - 3.019.710

Βραχυπρόθεσμο μέρος λοιπών μακροπροθέσμων δανείων 330.278 620.266 330.278 620.266

Σύνολο 8.763.068 5.555.301 8.763.068 5.555.301

Σύνολο δανείων 41.443.581 40.209.225 41.443.581 40.209.225

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δάνεια

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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21.  Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

 

Στις 18.09.2020 εκδόθηκε η ΚΥΑ 34341/5991 αναφορικά με τη δυνατότητα συμψηφισμού των απαιτήσεων από 

τον ΟΑΕΔ (ενισχύσεις του Ν.1767/88) ποσού 4.894.710,81 ευρώ με υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις 

της Φορολογικής Διοίκησης και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Το γεγονός αυτό αναμένεται να επιδράσει 

καταλυτικά στη ρευστότητα της εταιρείας κατά το χρόνο που θα αρχίσουν να πραγματοποιούνται οι σχετικοί 

συμψηφισμοί . 

 

22. Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία υπολογίζουν την εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων στηριζόμενοι σε σχετικό 

πλαίσιο που κατατάσσει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε μια ιεραρχία τριών επιπέδων με βάση τα δεδομένα 

που χρησιμοποιούνται για την αποτίμησή τους, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 

 
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, 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 

30/06/21 31/12/20 30/06/21 31/12/20

Πελάτες 6.206.321 5.122.713 6.204.306 5.120.698

Αξιόγραφα εισπρακτέα 8.895.214 7.997.721 8.895.214 7.997.721

Προβλέψεις απομείωσης (7.979.704) (7.979.704) (7.979.704) (7.979.704)

Απαιτήσεις από πελάτες 7.121.832 5.140.730 7.119.817 5.138.715

ΟΑΕΔ / Επιδοτήσεις Ν.1767/88 4.894.711 4.894.711 4.894.711 4.894.711

Απαιτήσεις από ΟΑΕΔ 4.894.711 4.894.711 4.894.711 4.894.711

Λοιποί χρεώστες 362.677 311.226 329.272 287.638

Προβλέψεις απομείωσης λοιπών χρεωστών (205.902) (205.902) (205.902) (205.902)

Έξοδα επομένων περιόδων 107.069 33.384 107.069 33.384

Λοιπές απαιτήσεις 5.158.556 5.033.418 5.125.150 5.009.831

Σύνολο απαιτήσεων 12.280.387 10.174.149 12.244.967 10.148.546

Απαιτήσεις
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατά την 

ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων για τον Όμιλο, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με βάση την 

ιεραρχία της εύλογης αξίας και ως εξής : 

 
 
 
23. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

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

 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χρηματοοικονομικά στοιχεία 30/6/2021 31/12/2020

Ιεραρχία εύλογης 

αξίας

Κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού

Εμπορικές απαιτήσεις 7.121.832 5.140.730 Επίπεδο 3

Απαιτήσεις από ΝΠΔΔ (αναπροσαρμοσμένο) 4.894.711 4.894.711 Επίπεδο 3

Λοιπές απαιτήσεις 263.845 138.708 Επίπεδο 3

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 656.163 270.569 Επίπεδο 3

Σύνολο 12.936.550 10.444.718

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δανεισμός 32.680.513 34.653.924 Επίπεδο 2

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.072.975 4.177.454 Επίπεδο 2

Σύνολο 34.753.488 38.831.378

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δανεισμός 8.763.068 5.555.301 Επίπεδο 2

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 16.950.404 14.305.208 Επίπεδο 3

Σύνολο 25.713.472 19.860.509

Σύνολο υποχρεώσεων 60.466.960 58.691.886

Εταιρείας

Θυγατρικές 

Akritas Bulgaria 

EAD

ATE - OΔΓΕ Λοιπά 

α) Διεταιρικές πωλήσεις  αγαθών & υπηρεσιών  - 54.816 1.266 56.083

β) Διεταιρικές αγορές αγαθών & υπηρεσιών 803.307  -  - 803.307

γ) Απαιτήσεις  - 78.694  - 78.694

δ) Υποχρεώσεις 317.636  -  - 317.636

Διοίκησης Πωλήσεων

ε) Αμοιβές & έξοδα διευθυντικών στελεχών & μελών Δ.Σ. 12.955 93.859  - 106.814

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη, μέλη  Δ.Σ. & μετόχους 3.936  -  - 3.936

ζ ) Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη, μέλη  Δ.Σ. & μετόχους 618.970  -  - 618.970

Λοιπά Συνδεμένα μέρη

Διεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα Σύνολο

Διευθυντικά στελέχη
Μέλη Δ.Σ. & 

Μέτοχοι
Σύνολο

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

Μετόχων
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24. Χρηματοοικονομικά έξοδα 

 

  

Ομίλου

Θυγατρικές 

Akritas Bulgaria 

EAD

ATE - OΔΓΕ Λοιπά 

α) Διεταιρικές πωλήσεις  αγαθών & υπηρεσιών  - 54.816 1.266 56.083

β) Διεταιρικές αγορές αγαθών & υπηρεσιών  -  -  -  - 

γ) Απαιτήσεις  - 78.694  - 78.694

δ) Υποχρεώσεις  -  -  -  - 

Διοίκησης Πωλήσεων

ε) Αμοιβές & έξοδα διευθυντικών στελεχών & μελών Δ.Σ. 12.955 107.132  - 120.087

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη, μέλη  Δ.Σ. & μετόχους 3.936  -  - 3.936

ζ ) Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη, μέλη  Δ.Σ. & μετόχους 618.970  -  - 618.970

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

Μετόχων

Μέλη Δ.Σ. & 

Μέτοχοι

Διευθυντικά στελέχη

Σύνολο

Λοιπά Συνδεμένα μέρη

ΣύνολοΔιεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα

Εταιρείας Σχέση

Πωλήσεις  

αγαθών & 

υπηρεσιών

Αγορές αγαθών & 

υπηρεσιών
Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Αμοιβές κλπ 

παροχές

AKRITAS Bulgaria EAD Θυγατρική - 803.307 - 317.636 -

ATE OΔ-ΓΕ Λοιπά συνδεμένα 54.816 - 78.694 - -

Λοιπά συνδεμένα μέρη Λοιπά συνδεμένα 1.266 - - - -

Μέλη Δ.Σ /Διευθυντικά Στελέχη Λοιπά συνδεμένα - - 3.936 - 106.814

Μέτοχοι Μέτοχοι - - - 618.970

Σύνολα 56.083 803.307 82.630 936.606 106.814

Ομίλου Σχέση

Πωλήσεις  

αγαθών & 

υπηρεσιών

Αγορές αγαθών & 

υπηρεσιών
Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Αμοιβές κλπ 

παροχές

AKRITAS Bulgaria EAD Θυγατρική - - - - -

ATE OΔ-ΓΕ Λοιπά συνδεμένα 54.816 - 78.694 - -

Λοιπά συνδεμένα μέρη Λοιπά συνδεμένα 1.266 - - - -

Μέλη Δ.Σ /Διευθυντικά Στελέχη Λοιπά συνδεμένα - - 3.936 - 120.087

Μέτοχοι Μέτοχοι - - - 618.970 -

Σύνολα 56.083 - 82.630 618.970 120.087

1/1 - 30/06/2021 1/1 - 30/06/2020 1/1 - 30/06/2021 1/1 - 30/06/2020

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες

Έξοδα τόκων

 - Μακροπρόθεσμα δάνεια (530.662) (541.386) (530.662) (541.386)

 - Λοιπά Τραπεζικά δάνεια (69.338) (60.249) (69.338) (58.614)

 - Χρηματοδοτικές Μισθώσεις (3.649) (4.749) (3.649) (4.223)

 - Προμήθειες κλπ έξοδα τραπεζών (87.112) (94.680) (85.516) (94.680)

Σύνολο τραπεζικών τόκων (690.761) (701.064) (689.165) (698.904)

 - Τόκοι υπερημερίας ΔΕΗ (515) (9.149) (515) (9.149)

 - Λοιποί τόκοι υπερημερίας (31) (2.831) (31) (2.831)

 - Δαπάνες αναδιάρθρωσης δανεισμού (4.200)  - (4.200)  - 

 - Τόκοι ασφαλιστικών και φορολογικών ρυθμίσεων (104.079) (79.283) (104.079) (79.283)

 - Τόκοι υποχρεώσεων προσωπικού (8.696) (8.696) (8.696) (8.696)

Σύνολο λοιπών χρηματοοικονομικών εξόδων (117.521) (99.959) (117.521) (99.959)

Σύνολο (808.282) (801.023) (806.686) (798.863)

Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων 10 6 10 6

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (808.272) (801.017) (806.676) (798.857)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
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25. Μεταγενέστερα Γεγονότα  

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 30.06.2021, ενέκρινε τις οικονομικές 

καταστάσεις της χρήσης 2020 και τις αμοιβές των ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου, εξέλεξε ελεγκτές 

για τη χρήση 2021 και προενέκρινε την αμοιβή τους, ενέκρινε τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και 

της Επιτροπής Ελέγχου, ενέκρινε την πολιτική αποδοχών και την έκθεση αποδοχών ενώ παράλληλα 

αναφέρθηκε στην υιοθέτηση μέτρων για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης, δεδομένου ότι 

το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας είναι κατώτερο από το ½ του μετοχικού κεφαλαίου της. 

 

Πέραν των παραπάνω δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να 

αφορούν είτε τον Όμιλο είτε την Εταιρία και στα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.  

 

 

Αλεξανδρούπολη, 23 Σεπτεμβρίου 2021 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. & 

Διευθύνουσα 

Σύμβουλος 

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος 

του Δ.Σ. 

Το εκτελεστικό μέλος 

του Δ.Σ. 

Ο Προϊστάμενος του 

Λογιστηρίου 

 

 

 

Λουκία Α. Σαράντη 

Α.Δ.Τ. ΑΜ 254097 

 

 

Ευθύμιος Κ. 

Κωνσταντόπουλος 

Α.Δ.Τ. ΑΚ 783996 

 

 

Κωνσταντίνος Δ. 

Παπαϊωάννου 

Α.Δ.Τ. AE 311549 

 

 

Μιχαήλ Δαλαμπούρας 

Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 0057212/Α΄ 
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