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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης Ανεξαρτήτου 

Ορκωτού Λογιστή Ελεγκτή  

 

Προς τους μετόχους της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΞΥΛΟΥ)» 

 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 

της Εταιρείας  ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) της 31
ης

 Μαρτίου 2015 και 

τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών 

καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της τρίμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις 

επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της τριμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 

3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 

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). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση 

ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την 

επισκόπησή μας. 

 

Εύρος επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 

Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της 

Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια 

διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά 

θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης 

είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 

και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην 

αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά 

συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε 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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Έμφαση θέματος 

Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι ο δείκτης “Αποτελέσματα  προ φόρων χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων” (EBITDA) του Ομίλου και για την τριμηνιαία 

περίοδο 1.1 έως 31.3.2015 ήταν αρνητικός, ήτοι -1.392 χιλ.€, που σε συνδυασμό με την υφιστάμενη 

χρηματοοικονομική διάρθρωση (αρνητικό κεφάλαιο κίνησης και συνεχιζόμενη επιδείνωση καθαρής θέσης) 

υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας για την ικανότητα του Ομίλου να συνεχίσει απρόσκοπτα 

τη δραστηριότητά του. Στην επεξηγηματική σημείωση 6 παρατίθενται οι δράσεις της Διοίκησης για την 

αντιμετώπιση του θέματος αυτού. Στο συμπέρασμα μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το άνω 

θέμα. 

 

Αναφορά επί άλλων νομικών θεμάτων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 

προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 τριμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

 
Ηράκλειο, 28 Μαΐου 2015 

 

 

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 Εμμανουήλ Νικ. Διαμαντουλάκης 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13 101 
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1. Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 

 

  

Σημ.

Ενεργητικό 31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 15 53.436.728 54.061.211 53.433.833 54.058.029

Επενδύσεις σε ακίνητα 2.260.000 2.260.000 2.260.000 2.260.000

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 15 35.718 39.078 35.612 38.919

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις - - - -

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 202.718 202.718 119.216 119.216

55.935.163 56.563.007 55.848.661 56.476.164

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία

Αποθέματα 6.044.204 6.646.171 7.217.645 7.595.075

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 6.918.329 8.706.951 6.977.984 8.782.026

Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού 4.673.562 4.208.481 4.647.395 4.188.843

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 133.536 297.952 129.864 128.293

17.769.630 19.859.555 18.972.888 20.694.237

Σύνολο Ενεργητικού 73.704.794 76.422.562 74.821.549 77.170.401

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000

Διαφορά υπέρ το άρτιο 31.345.252 31.345.252 31.345.252 31.345.252

Αποθεματικά αναπροσαρμογής ακινήτων - ΔΠΧΑ 1 2.680.958 2.680.958 2.680.958 2.680.958

Λοιπά αποθεματικά κεφάλαια 8.071.106 8.071.106 8.071.106 8.071.106

Αποτελέσματα εις νέον 22 (46.602.541) (43.843.844) (44.808.549) (42.096.449)
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της 

Μητρικής
8.494.774 11.253.471 10.288.766 13.000.866

Μη ελέγχουσες συμμετοχές - - - -

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 8.494.774 11.253.471 10.288.766 13.000.866

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 19 - 20.905.355 - 20.905.355

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 17 7.835.329 7.685.085 7.838.008 7.685.378

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 1.059.953 1.050.521 1.050.872 1.034.090

Επιχορηγήσεις επενδύσεων 2.106.651 2.035.388 2.106.651 2.035.388

Λοιπές προβλέψεις & λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 939.836 236.592 939.836 236.592

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων 11.941.769 31.912.940 11.935.367 31.896.803

 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 7.885.804 8.194.601 7.717.788 7.984.548

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 494.463 786.140 492.951 514.847

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 19 18.937.355 19.360.463 18.437.355 18.858.935

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  αναταξινομημένες 

βάσει ΔΛΠ 1
19 22.347.671 905.260 22.347.671 905.260

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.602.958 4.009.687 3.601.650 4.009.143

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων 53.268.250 33.256.151 52.597.415 32.272.733

Σύνολο Υποχρεώσεων 65.210.019 65.169.091 64.532.782 64.169.535

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 73.704.794 76.422.562 74.821.549 77.170.401

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

ENOΠOIHMENA  ΕΤΑΙΡΕΙΑ



 

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την τριμηνιαία  περίοδο  

από 1
η
 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 

8 

2. Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 

 

 

 

Σημ.

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες 1/1 - 31/03/2015

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Διακοπείσες 

δραστηριότητες 1/1 - 31/03/2014 1/1 - 31/03/2015 1/1 - 31/03/2014

Πωλήσεις 8 3.291.263 4.657.252 146.542 4.803.794 3.291.263 4.685.760

Κόστος πωληθέντων (4.302.158) (5.490.471) (149.358) (5.639.829) (4.340.770) (5.453.906)

Μικτό Κέρδος (1.010.895) (833.219) (2.816) (836.035) (1.049.507) (768.147)

Έξοδα διοίκησης (474.799) (455.483) (25.157) (480.640) (424.089) (433.782)

Έξοδα διάθεσης (620.312) (664.117) (30.355) (694.472) (592.135) (653.600)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) καθαρά 115.787 284.675 - 284.675 115.787 284.675

Αποτελέσματα Προ Φόρων  Χρηματοδοτικών 

Επενδυτικών  Αποτελεσμάτων (1.990.220) (1.668.144) (58.328) (1.726.472) (1.949.945) (1.570.853)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 8 0 9 9 - 0

Χρηματοοικονομικά έξοδα (618.241) (634.569) (49.101) (683.670) (609.525) (634.569)

Αποτελέσματα  προ φόρων (2.608.453) (2.302.713) (107.421) (2.410.134) (2.559.470) (2.205.422)

Φόροι εισοδήματος 17 (150.244) (166.172) - (166.172) (152.630) (165.491)

Αποτελέσματα μετά από  φόρους (Α) (2.758.697) (2.468.885) (107.421) (2.576.306) (2.712.100) (2.370.913)

Αναβαλλόμενος φόρος στοιχείων καθαρής θέσης - - - - - -

Λοιπά Συνολικά Έσοδα (Β) - - - - - -

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)
(2.758.697) (2.468.885) (107.421) (2.576.306) (2.712.100) (2.370.913)

Κέρδη αποδοτέα σε: 

Ιδιοκτήτες  της μητρικής (2.758.697) (2.468.885) (107.421) (2.576.306) (2.712.100) (2.370.913)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές - - - - - -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  αποδοτέα σε: 

Ιδιοκτήτες  της μητρικής (2.758.697) (2.468.885) (107.421) (2.576.306) (2.712.100) (2.370.913)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές - - - - - -

Αριθμός μετοχών 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000

Βασικά κέρδη ανά μετοχή  σε € 18 (0,2122) (0,1899) (0,0083) (0,1982) (0,2086) (0,1824)

Σύνοψη αποτελεσμάτων περιόδου

1/1 - 31/03/2015

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Διακοπείσες 

δραστηριότητες 1/1 - 31/03/2014  1/1 - 31/03/2015 1/1 - 31/03/2014

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών & 

Επενδυτικών Αποτελεσμάτων 
(1.990.220) (1.668.144) (58.328) (1.726.472) (1.949.945) (1.570.853)

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών, 

Επενδυτικών Αποτελεσμάτων & Αποσβέσεων
(1.392.148) (1.062.763) 23.502 (1.039.261) (1.352.214) (965.473)

Αποτελέσματα  προ φόρων (2.608.453) (2.302.713) (107.421) (2.410.134) (2.559.470) (2.205.422)

Αποτελέσματα μετά από  φόρους (2.758.697) (2.468.885) (107.421) (2.576.306) (2.712.100) (2.370.913)

Φόροι (150.244) (166.172) - (166.172) (152.630) (165.491)

Χρηματοδοτικά και επενδυτικά αποτελέσματα (618.233) (634.569) (49.093) (683.662) (609.525) (634.569)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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3. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

 

 

 

Κίνηση Ίδιων Κεφαλαίων Προηγούμενης Χρήσης 

 

 

 

 

 

 

  

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Κεφάλαιο           

υπερ το άρτιο

Τακτικό 

αποθεματικό

Έκτακτα 

αποθεματικά

Αφορολόγητα 

αποθεματικά

Αποθεματικά 

εύλογης αξίας

Σύνολο 

αποθεματικών

Αποτελέσματα 

εις νέον

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαιων

Υπόλοιπο την 01/01/2015 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 5.454.979 2.680.958 10.752.064 (43.843.845) 11.253.471

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου - (2.758.697) (2.758.697)

Υπόλοιπο την 31/03/2015 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 5.454.979 2.680.958 10.752.064 (46.602.542) 8.494.774

Ενοποιημένα
Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Κεφάλαιο           

υπερ το άρτιο

Τακτικό 

αποθεματικό

Έκτακτα 

αποθεματικά

Αφορολόγητα 

αποθεματικά

Αποθεματικά 

εύλογης αξίας

Σύνολο 

αποθεματικών

Αποτελέσματα 

εις νέον

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαιων

Υπόλοιπο την 01/01/2014 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 2.680.958 13.750.095 (34.252.982) 23.842.364

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα - 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες (2.468.885) (2.468.885)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα - διακοπείσες 

δραστηριότητες (107.421) (107.421)

Υπόλοιπο την 31/03/2014 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 2.680.958 13.750.095 (36.829.288) 21.266.058

Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής

Ενοποιημένα
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4. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας 

 

 

 

Κίνηση Ίδιων Κεφαλαίων Προηγούμενης Χρήσης 

 

 

 

 

  

 

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Κεφάλαιο           

υπερ το άρτιο

Τακτικό 

αποθεματικό

Έκτακτα 

αποθεματικά

Αφορολόγητα 

αποθεματικά

Αποθεματικά 

εύλογης αξίας

Σύνολο 

αποθεματικών

Αποτελέσματα 

εις νέον

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαιων

Υπόλοιπο την 01/01/2015 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 5.454.979 2.680.958 10.752.064 (42.096.449) 13.000.866

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου - (2.712.100) (2.712.100)

Υπόλοιπο την 31/03/2015 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 5.454.979 2.680.958 10.752.064 (44.808.549) 10.288.766

Εταιρείας
 

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Κεφάλαιο           

υπερ το άρτιο

Τακτικό 

αποθεματικό

Έκτακτα 

αποθεματικά

Αφορολόγητα 

αποθεματικά

Αποθεματικά 

εύλογης αξίας

Σύνολο 

αποθεματικών

Αποτελέσματα 

εις νέον

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαιων

Υπόλοιπο την 01/01/2014 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 2.680.958 13.750.095 (34.274.327) 23.821.019

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου - (2.370.913) (2.370.913)

Συνολικές μεταβολές περιόδου - - - - - - - (2.370.913) (2.370.913)

Υπόλοιπο την 31/03/2014 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 2.680.958 13.750.095 (36.645.240) 21.450.106

 

Εταιρείας
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5. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 

Έμμεση Μέθοδος 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 - 31/03/2015 1/1 - 31/03/2014 1/1 - 31/03/2015 1/1 - 31/03/2014

(2.608.453) (2.302.713) (2.559.470) (2.205.422)

- (107.421) - -

633.633 641.403 633.294 641.083

4.469 8.841 11.819 8.841

618.233 634.569 609.525 634.569

(30.598) (25.707) (30.598) (25.707)

(1.382.716) (1.151.028) (1.335.431) (946.637)

601.967 137.362 377.429 137.362

1.166.393 943.871 1.345.491 943.871

(76.389) (65.367) (192.265) (65.367)

309.255 (135.162) 195.224 69.229

290.159 272.297 281.443 272.297

291.677 77.595 21.895 77.595

Λειτουργικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - (231.461) - -

(α) (272.582) (253.593) (108.114) (280.663)

  

(5.790) (1.222) (5.790) (1.222)

8 9 - 0

- 1.500 - 1.500

(β) (5.782) 287 (5.790) 278

113.947 310.722 115.475 310.722

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες - (97.519) - -

(γ) 113.947 213.203 115.475 310.722

(164.417) (40.104) 1.571 30.336

297.952 195.305 128.293 117.307

133.536 155.201 129.864 147.643

Καταβεβλημένοι φόροι

Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών 

δραστηριοτήτωνΧρηματοδοτικές  δραστηριότητες 

Σύνολο εισροών / (εκροών)  από λειτουργικές 

δραστηριότητεςΕπενδυτικές δραστηριότητες 

Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων 

Λοιπές εισροές ( εκροές ) που δεν περιλαμβάνονται στο 

Τόκοι εισπραχθέντες

Εισπράξεις (εξοφλήσεις) από εκδοθέντα / αναληφθέντα 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως

Σύνολο εισροών / (εκροών) χρηματοοικονομικών 

δραστηριοτήτων

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα 

και ισοδύναμα της περιόδου  (α) + (β) +(γ)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως

Πλέον: Προσαρμογές για:

Αποσβέσεις

Λειτουργικές ταμειακές ροές πριν από τις μεταβολές 

κεφαλαίου κίνησης 

Προβλέψεις & αναστροφές προβλέψεων

Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

Άλλα μη ταμειακά έξοδα /(έσοδα)

Πλέον: Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 

Μείωση / (αύξηση)  αποθεμάτων 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα 

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) 

Μείον: 

Κέρδη προ φόρων ( διακοπείσες δραστηριότητες )

Λειτουργικές Δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
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6. Βάση σύνταξης των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 

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 2014 που είναι διαθέσιμες στην 

ιστοσελίδα της Εταιρίας www.akritas.gr . 

 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 

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 2014. 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. 

 

 Αρχή της συνέχειας της επιχειρηματικής δράσης (going-concern assumption) 

 

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

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

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

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

χρηματοοικονομική διάρθρωση του Ομίλου. Όπως αναφέρεται αναλυτικά στη σημείωση 19, στην κατάσταση 

οικονομικής θέσης έχει γίνει αναταξινόμηση των μακροπρόθεσμων δανείων του Ομίλου σε βραχυπρόθεσμες 

τραπεζικές υποχρεώσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 60 και 65 του ΔΛΠ 1, δεδομένου ότι δεν πληρούνται 

συμβατικοί όροι των δανειακών συμβάσεων, με συνέπεια τη σημαντική επιδείνωση του κεφαλαίου κίνησης. 

Οι παραπάνω συνιστώσες συνθέτουν ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον που επιδρά στη ρευστότητα του 

Ομίλου, στην ποιότητα των ταμειακών του ροών και στους δείκτες οικονομικής του απόδοσης συνολικά. 

Στο πλαίσιο αυτό η διοίκηση του Ομίλου έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των 

χρηματοοικονομικών προβλημάτων και τη βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου ως εξής : 

 είναι σε επαφές με τις πιστώτριες Τράπεζες προκειμένου να χορηγηθεί περίοδος χάριτος στην 

Εταιρεία, στη βάση ενός βιώσιμου σχεδίου αναδιάρθρωσης του συνολικού δανεισμού.  

 προέβη στη διακοπή της ζημιογόνου δραστηριότητας της θυγατρικής και την εκποίηση του 

εργοστασίου στο Chirpan της Βουλγαρίας 

 περιόρισε τις διοικητικές και λοιπές λειτουργικές δαπάνες 

http://www.akritas.gr/
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 έλαβε ήδη πρόσθετη χρηματοδότηση 3,3εκατ.€ (κεφάλαιο κίνησης) για την ενίσχυση της 

παραγωγικής διαδικασίας και των πωλήσεων. 

 

Επιπλέον στο σχέδιο δράσης που έχει εκπονήσει η Διοίκηση του Ομίλου περιλαμβάνονται μέτρα για : α) 

την αύξηση του μεριδίου πωλήσεων στην εθνική αγορά με την εκμετάλλευση της ανταγωνιστικής θέσης της 

εταιρείας β) τη βελτίωση του περιθωρίου πωλήσεων λόγω καλύτερης εκμετάλλευσης της παραγωγικής 

δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής γ) βελτίωσης των όρων αγοράς των βασικών Ά υλών (ξύλου και 

κόλλας). 

 

7. Νέα λογιστικά πρότυπα και ερμηνείες της ΔΕΕΧΠ 

Ο Όμιλος έχει υιοθετήσει πλήρως όλα τα ΔΠΧΑ και τις διερμηνείες που έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και που η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική για τη σύνταξη των Οικονομικών 

Καταστάσεων που καλύπτουν τη χρήση 2014. 

 

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

Λογιστικών Προτύπων (IASB) και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2015 ή 

μεταγενέστερα. Τα σημαντικότερα Πρότυπα και Διερμηνείες αναφέρονται ακολούθως: 

 

(α) Νέα αναθεωρημένα πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εφαρμογή από την 1
η
  Ιανουαρίου 2015 

και δεν επιφέρουν μεταβολές στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας: 

 Ετήσιες βελτιώσεις προτύπων - Κύκλος 2011 - 2013   

Το ΣΔΛΠ προχώρησε το Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες βελτιώσεις των Διεθνών 

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2011 - 2013», το οποίο αποτελείται από μία σειρά 

προσαρμογών σε 4 πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα πρότυπα. 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 

2014. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 1: Η έννοια των 

υφιστάμενων ΔΠΧΑ, ΔΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, ΔΠΧΑ 13: Πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 

52 (εξαίρεση χαρτοφυλακίου) και ΔΛΠ 40: Αποσαφήνιση της αλληλεξάρτησης του ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις 

Επιχειρήσεων» και ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» κατά την ταξινόμηση των ακινήτων ως επενδύσεις σε 

ακίνητα ή ως ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

οικονομικές του καταστάσεις. Τα ανωτέρω υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 

2014. 

 Ετήσιες βελτιώσεις προτύπων - Κύκλος 2010 - 2012   

Το ΣΔΛΠ προχώρησε το Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες βελτιώσεις των Διεθνών 

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2010 - 2012», το οποίο αποτελείται από μία σειρά 

προσαρμογών σε 8 πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα πρότυπα. 
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Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 

2014. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 2: Ορισμός των 

προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ΔΠΧΑ 3: Λογιστική αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου ανταλλάγματος σε 

συνενώσεις επιχειρήσεων, ΔΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών τομέων, ΔΠΧΑ 8: Συμφωνία του συνόλου 

των στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση τομέων με τα στοιχεία του ενεργητικού της 

επιχείρησης, ΔΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ΔΛΠ 7: Καταβληθέντες τόκοι που 

κεφαλαιοποιούνται, ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38: Μέθοδος αναπροσαρμογής - αναλογική αναδιατύπωση των 

συσσωρευμένων αποσβέσεων και ΔΛΠ 24: Βασικά Διευθυντικά Στελέχη. Ο Όμιλος θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Τα ανωτέρω υιοθετήθηκαν από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση το Δεκέμβριο του 2014.  

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

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

 Διερμηνεία 21 - Εισφορές 

 

(β) Νέα πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ και δεν 

υιοθετήθηκαν νωρίτερα από τον Όμιλο και την Εταιρεία: 

 ΔΠΧΑ 9 - Χρηματοοικονομικά μέσα  (από 1.1.2018) 

 ΔΠΧΑ 14 - Μεταβατικοί λογαριασμοί ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων (από 1.1.2016) 

 ΔΠΧΑ 15 - Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες (από 1.1.2017) 

 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 27 - Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατομικές οικονομικές καταστάσεις (από 

1.1.2016) 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28 - Πωλήσεις ή εισφορές στοιχείων του ενεργητικού 

μεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς ή της κοινοπραξίας του (από 1.1.2016) 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 41 - Γεωργία: καρποφόρες φυτείες (από 1.1.2016)   

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38 - Διευκρινήσεις αναφορικά με αποδεκτές μεθόδους 

αποσβέσεων (από 1.1.2016) 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11 - Εξαγορά συμμετοχής σε από κοινού δραστηριότητα (από 1.1.2016) 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 - Πρωτοβουλία γνωστοποιήσεων (από 1.1.2016 

 Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 – Επενδυτικές οντότητες: εφαρμόζοντας την 
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εξαίρεση από την ενοποίηση (από 1.1.2016) 

 Ετήσιες βελτιώσεις προτύπων - Κύκλος 2012 - 2014   

 Το ΣΔΛΠ προχώρησε το Σεπτέμβριο του 2014 στην έκδοση «Ετήσιες βελτιώσεις των Διεθνών 

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2012 - 2014», το οποίο αποτελείται από μία σειρά 

προσαρμογών σε 4 πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα πρότυπα. 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2016, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που 

περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 5: Αλλαγές στις μεθόδους της πώλησης, ΔΠΧΑ 

7: Συμβάσεις υπηρεσίας και εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 7 στις ενδιάμεσες οικονομικές 

καταστάσεις, ΔΛΠ 19: Επιτόκιο προεξόφλησης, και ΔΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάμεση 

οικονομική αναφορά.  

 

Τα ανωτέρω πρότυπα δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υφίσταται ούτε αναμένεται 

ουσιαστική επίδραση στις  οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου από την εφαρμογή των 

άνω προτύπων. 

 

8. 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. 

Με την έναρξη της παραγωγικής δραστηριότητα της μονάδας της θυγατρικής AKRITAS Bulgaria EAD στo 

Chirpan Βουλγαρίας η δραστηριότητα αυτή εξετάζεται διακεκριμένα από την Διοίκηση και παρουσιάζεται 

επομένως ως τομέας. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΚΡΙΤΑΣ AKRITAS ΕΝΔΟΤΟΜΕΑΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ A.E. BULGARIA EAD ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Κύκλος εργασιών 3.291.263 109.498 (109.498) 3.291.263

Μικτό αποτέλεσμα (1.049.507) 47.789 (9.177) (1.010.895)

Χρηματοοικονομικά έξοδα (609.525) (8.716) 618.249 8

Χρηματοοικονομικά έσοδα - 8 (618.249) (618.241)

Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (609.525) (8.709) - (618.233)

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (2.559.470) (39.806) (9.177) (2.608.453)

Φόρος εισοδήματος (152.630) - 2.386 (150.244)

Καθαρά κέρδη (2.712.100) (39.806) (6.791) (2.758.697)

Αποσβέσεις (633.294) 340 1.266.587 633.633
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Οι πωλήσεις του Ομίλου κατά κατηγορία αποθεμάτων έχουν ως εξής:  

 

 

Οι γεωγραφικές πωλήσεις του Ομίλου κατά εμπορική διεύθυνση έχουν ως εξής : 

 

 

9. 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. 

 

10. Εμπράγματα Βάρη 

Επί των ακινήτων του Ομίλου υφίστανται εμπράγματα βάρη ποσού 39,2 εκατομμυρίων ευρώ (2014: 39,2 

εκατ.€) προς εξασφάλιση τραπεζικών δανείων.  

 

11. 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. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΚΡΙΤΑΣ AKRITAS ΕΝΔΟΤΟΜΕΑΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚ.ΘΕΣΗΣ A.E. BULGARIA EAD ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 55.693.833 2.895 (0) 55.696.728

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 154.828 83.608 - 238.436

Λοιπό ενεργητικό 18.972.888 76.353 (1.279.610) 17.769.630

Σύνολο ενεργητικού 74.821.549 162.855 (1.279.610) 73.704.794

Σύνολο υποχρεώσεων 64.532.782 1.949.222 (1.271.985) 65.210.019

Προσθήκες μη κυκλοφ.περιουσιακών στοιχείων 5.790 - 0 5.790

1/1-31/03/2015 1/1-31/03/2014

Μοριοσανίδα - Μελαμίνη 2.638.606 4.259.805

Polytheta / Postforming 399.275 471.237

Εμπορεύματα / Ά ύλες / Λοιπά 253.381 72.752

 3.291.263 4.803.794

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1/1-31/03/2015 1/1-31/03/2014

Εσωτερικού 2.978.438 4.086.821

Εξωτερικού / ΕΕ 195.417 388.113

Εξωτερικού / Τρίτων Χωρών 117.408 328.860

3.291.263 4.803.794

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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12. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

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

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

215.000 ευρώ. Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013, η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά με βάση την ΠΟΛ 

1159/26/7/2011. Για τις χρήσεις αυτές έχει εκδοθεί Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης «Χωρίς 

Επιφύλαξη». Εκκρεμεί η οριστικοποίηση του ελέγχου από το Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με τη 

σχετική νομοθεσία οι χρήσεις αυτές θεωρούνται περαιωμένες φορολογικά μετά την παρέλευση 

δεκαοκτάμηνου από την έκδοση των εκθέσεων φορολογικής συμμόρφωσης.  

Για τη χρήση 2014 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65A  παραγρ. 1 Ν.4174/2013. Ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη 

και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών 

καταστάσεων της περιόδου 1.1-31.3.2015. Εκτιμούμε ωστόσο ότι δεν θα προκύψουν πρόσθετες φορολογικές 

υποχρεώσεις που θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης.   

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

2005. 

 

13. Μεταβολή σε λογιστικές εκτιμήσεις 

Δεν σημειώθηκε καμία μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους ή στις λογιστικές εκτιμήσεις. 

 

14. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

Αριθμός εργαζομένων και κόστος μισθοδοσίας 

 

 

15. Κεφαλαιουχικές δαπάνες  

 

 

16. Εποχικότητα πωλήσεων 

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

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

1/1 - 31/03/2015 1/1 - 31/03/2014 1/1 - 31/03/2015 1/1 - 31/03/2014

Αριθμός Μισθωτών 258 283 253 260

Κόστος Προσωπικού 1.687.187 1.767.391 1.657.373 1.710.971

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 - 31/03/2015 1/1 - 31/03/2014 1/1 - 31/03/2015 1/1 - 31/03/2014

Επενδύσεις σε ενσώματα πάγια 5.790 1.222 5.790 1.222

Επενδύσεις σε άυλα πάγια 0 0 0 0

Σύνολο 5.790 1.222 5.790 1.222

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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επίδραση των καιρικών συνθηκών στην απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας παραγωγής της μητρικής αλλά 

και στη διανομή των πωληθέντων ειδών.  

 

17. Φόροι εισοδήματος 

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

 

 

18. Κέρδη ανά μετοχή 

 

 

19. Δανεισμός  

 

 

 Δανεισμός Μητρικής Εταιρείας 

Ομολογιακά δάνεια: 

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

α) Σύμβαση της 30ης Δεκεμβρίου 2010 (τροποποίηση 18η Μαρτίου 2014) μεταξύ της Ακρίτας Α.Ε. και των 

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

Ομολογιακό Δάνειο με εμπράγματες εξασφαλίσεις ονομαστικής αξίας 25.000.000.00 ευρώ (σήμερα 

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

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

 

1/1-31/03/2015 1/1-31/03/2014 1/1-31/03/2015 1/1-31/03/2014

Φόρος εισοδήματος έξοδο / (έσοδο)  -  -  -  - 

Αναβαλλόμενος φόρος έξοδο / (έσοδο) 150.244 166.172 152.630 165.491

Σύνολο φόρων στη κατάσταση αποτελεσμάτων 150.244 166.172 152.630 165.491

Αναβαλλόμενος φόρος Χρεώση / (Πίστωση) 

Συγκεντρωτικών συνολικών εσόδων  -  -  -  - 

Μεταβολή Αναβαλλόμενων Φορολογικών Υποχρεώσεων 150.244 166.172 152.630 165.491

ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κέρδη ανά μετοχή

1/1-31/03/2015 Συνεχιζ.δραστ. Διακοπ.δραστ. Σύνολο 1/1-31/03/2015 1/1-31/03/2014

Κέρδη /(ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους της 

μητρικής
(2.758.697) (2.468.885) (107.421) (2.576.306) (2.712.100) (2.370.913)

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (0,2122) (0,1899) (0,0083) (0,1982) (0,2086) (0,1824)

1/1-31/03/2014

ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014

Μακροπρόθεσμα δάνεια

Ομολογιακά δάνεια 0 20.905.355 0 20.905.355

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

Τραπεζικά δάνεια 18.937.355 19.360.463 18.437.355 18.858.935

Ομολογιακά δάνεια αναταξινομημένα βάσει 

παρ.66 ΔΛΠ 1 22.347.671 905.260 22.347.671 905.260

41.285.025 20.265.723 40.785.025 19.764.195

Σύνολο δανείων 41.285.025 41.171.078 40.785.025 40.669.551

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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β) Σύμβαση της 11ης Σεπτεμβρίου 2007 μεταξύ της Ακρίτας Α.Ε. και της Τράπεζας Πειραιώς: Πρόκειται για 

10ετές κοινό Ομολογιακό Δάνειο με εμπράγματες εξασφαλίσεις ονομαστικής αξίας 2.502.000,00 ευρώ. Το 

επιτόκιο του Δανείου ορίζεται κυμαινόμενο στη βάση του Euribor πλέον διαπραγματευόμενου περιθωρίου 

(spread). 

 

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

εξής:  

 

Στις 31.03.2015 στην κατάσταση οικονομικής θέσης έχει γίνει αναταξινόμηση των μακροπρόθεσμων δανείων 

της Μητρικής σε βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 60 και 65 του 

ΔΛΠ-1. Συγκεκριμένα όταν μία οντότητα αθετεί μία δέσμευση που απορρέει από μακροπρόθεσμη συμφωνία 

δανεισμού την ή πριν την ημερομηνία του ισολογισμού ώστε η υποχρέωση να καθίσταται άμεσα εξοφλήσιμη, 

η υποχρέωση κατατάσσεται ως βραχυπρόθεσμη, έστω και αν ο δανειστής έχει συμφωνήσει, μετά την 

ημερομηνία του ισολογισμού και πριν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για έκδοση, να μην 

απαιτήσει την πληρωμή εξαιτίας της αθέτησης. Η υποχρέωση κατατάσσεται ως βραχυπρόθεσμη επειδή, κατά 

την ημερομηνία του ισολογισμού, η εταιρεία δεν κατέχει ανεπιφύλακτο δικαίωμα αναβολής του 

διακανονισμού για τουλάχιστον δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία αυτή. Η διοίκηση της εταιρείας 

βρίσκεται σε επαφές με τις δανείστριες τράπεζες προκειμένου να συμφωνηθεί αναδιάρθρωση των 

όρων αποπληρωμής του συνόλου του μακροπρόθεσμου δανεισμού και εκτιμάται ότι σύντομα θα 

επιτευχθεί τελική συμφωνία για το θέμα αυτό. 

 

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

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

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

της εταιρείας στη θέση Προβατώνας Έβρου, β) από υποθήκη ποσού 1.000.000,00 ευρώ επί επενδυτικού 

ακινήτου της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, γ) από την εκχώρηση – ενεχυρίαση ενδεχόμενων μελλοντικών 

ασφαλιστικών απαιτήσεων εκ των ως άνω υποθηκευμένων ακινήτων.  

Οι απαιτήσεις των ομολογιούχων που απορρέουν από τη Σύμβαση της 11ης Σεπτεμβρίου 2007 μεταξύ της 

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

3.000.000,00 ευρώ επί του βιομηχανοστασίου της εταιρείας στη θέση Προβατώνας Έβρου και β) την 

εκχώρηση – ενεχυρίαση ενδεχόμενων μελλοντικών ασφαλιστικών απαιτήσεων εκ του ως άνω 

υποθηκευμένου ακινήτου. 

Έτος Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Σύνολο

2015 900.000,00 42.000,00 942.000,00

2016 1.800.000,00 168.000,00 1.968.000,00

2017 1.800.000,00 168.000,00 1.968.000,00

2018 1.800.000,00 168.000,00 1.968.000,00

2019 κ.εξ. 14.500.000,00 510.401,00 15.010.401,00

Σύνολα 20.800.000,00 1.056.401,00 21.856.401,00



 

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την τριμηνιαία  περίοδο  

από 1
η
 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 

20 

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

περιπτώσεις καταγγελίας οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν μη εμπρόθεσμη καταβολή πληρωμών, μη 

συμμόρφωση με τις γενικές και οικονομικές διασφαλίσεις που έχουν παρασχεθεί, παροχή πληροφοριών, 

γεγονότα αφερεγγυότητας καθώς και άλλα γεγονότα που επηρεάζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα, το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς και την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Επίσης, οι ανωτέρω συμβάσεις 

περιέχουν οικονομικές ρήτρες για την διατήρηση ικανοποιητικής κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας. 

Επιπλέον, η Εταιρεία έχει παράσχει συγκεκριμένες εξασφαλίσεις αναφορικά με την συμμόρφωση της με 

νόμους και κανονισμούς, τη διατήρηση της φύσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, με περιβαλλοντικά 

ζητήματα και με το καθεστώς ασφαλιστικής κάλυψης και γνωστοποιήσεις αναφορικά με τη διάθεση 

περιουσιακών στοιχείων, με συγχωνεύσεις και με επενδύσεις. 

 

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

τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.  

 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια (κεφάλαια κίνησης): 

Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια της εταιρείας αφορούν είτε λογαριασμούς κεφαλαίων κίνησης κυμαινόμενου 

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

εμπράγματες εξασφαλίσεις ποσού 5,2 εκατ.ευρώ. 

 

 Δανεισμός Θυγατρικής εταιρείας (AKRITAS BULGARIA EAD) 

Εγκεκριμένο όριο 500.000 ευρώ με τριμηνιαίο επιτόκιο Euribor πλέον περιθώριο 4,5%. 

Εξασφαλίσεις: Δεν υπάρχουν πρόσθετες εξασφαλίσεις που να βαρύνουν περιουσιακά στοιχεία της 

θυγατρικής. 

 

20.  Δεσμεύσεις / Ενδεχόμενα 

Οι δεσμεύσεις της Εταιρίας και του Ομίλου αφορούν κυρίως:  

• Λειτουργικές μισθώσεις μεταφορικών μέσων & ακινήτων. 

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

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

προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. 

 

21. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

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

Κατά την 18.12.2014 πωλήθηκαν οι κτιριακές εγκαταστάσεις και η γραμμή παραγωγής μελαμίνης της 

θυγατρικής εταιρείας AKRITAS BULGARIA EOOD στην πόλη Chirpan της Βουλγαρίας. Η εν λόγω 

πώληση εντάσσεται στο πρόγραμμα πλήρους αναδιάρθρωσης του Ομίλου AKRITAS, σε περιβάλλον 

παρατεταμένης και συνεχιζόμενης ύφεσης στην ελληνική και βαλκανική αγορά. Η βουλγαρική αγορά θα 

εξυπηρετείται, με προϊόντα που παράγει η μητρική. Η θυγατρική διατηρεί πλέον μόνο την εμπορική της 

δραστηριότητα. Βάσει των προδιαγραφόμενων στο ΔΠΧΑ 5 τα αποτελέσματα και οι ταμειακές ροές που 

αφορούν την διακοπείσα δραστηριότητα αναφέρονται διακριτά και αναδιατυπωμένα στις οικονομικές 

καταστάσεις της χρήσης 2014. 

 

23. Μεταγενέστερα γεγονότα  

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

τον Όμιλο είτε την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.  

 

Αλεξανδρούπολη,  28 Μαΐου 2015 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

    

ΛΟΥΚΙΑ Α.  ΣΑΡΑΝΤΗ 

Α.Δ.Τ.  ΑΖ 416192 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Α.  ΣΑΡΑΝΤΗΣ  

Α.Δ.Τ.  ΑΕ 417091 

ΙΩΑΝΝΗΣ  Χ.  ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ  

Α.Δ.Τ.  Ξ. 767833 

ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΛΑΜΠΟΥΡΑΣ 

Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 0057212/Α΄ 

 

Εταιρείας Σχέση
Πωλήσεις  αγαθών 

& υπηρεσιών

Αγορές αγαθών & 

υπηρεσιών
Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Αμοιβές κλπ 

παροχές

AKRITAS Bulgaria EAD Θυγατρική - 109.579 1.225.424 - -

ATE OΔ-ΓΕ Λοιπά συνδεμένα μέρη 2.624 - - 1.513.808 -

Μέλη Δ.Σ /Διευθυντικά Στελέχη Λοιπά συνδεμένα μέρη - - - - 14.086

Μέτοχοι Λοιπά συνδεμένα μέρη - - - -

Σύνολα 2.624 109.579 1.225.424 1.513.808 14.086

Ομίλου Σχέση
Πωλήσεις  αγαθών 

& υπηρεσιών

Αγορές αγαθών & 

υπηρεσιών
Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Αμοιβές κλπ 

παροχές

AKRITAS Bulgaria EAD Θυγατρική - - - - -

ATE OΔ-ΓΕ Λοιπά συνδεμένα μέρη 2.624 - - 1.513.808 -

Μέλη Δ.Σ /Διευθυντικά Στελέχη Λοιπά συνδεμένα μέρη - - - - 23.302

Μέτοχοι Λοιπά συνδεμένα μέρη - - - - -

Σύνολα 2.624 - - 1.513.808 23.302
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- Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου  

 

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: www.akritas.gr Νόμιμος Ελεγκτής:  Εμμανουήλ Διαμαντουλάκης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 13101)

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 28 Μαΐου 2015 Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτή: Με σύμφωνη γνώμη - έμφαση θέματος

1/1 - 31/03/2015

Συνεχιζόμενες 

Δραστηριότητες

Διακοπείσες 

Δραστηριότητες Σύνολο 1/1 - 31/03/2015 1/1 - 31/03/2014

Κύκλος εργασιών 3.291.263 4.657.252 146.542 4.803.794 Κύκλος εργασιών 3.291.263 4.685.760

Μικτά κέρδη / (ζημίες) (1.010.895) (833.219) (2.816) (836.035) Μικτά κέρδη / (ζημίες) (1.049.507) (768.147)

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών 

& επενδυτικών αποτελεσμάτων (1.990.220) (1.668.144) (58.328) (1.726.472) & επενδυτικών αποτελεσμάτων (1.949.945) (1.570.853)

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (2.608.453) (2.302.713) (107.421) (2.410.134) (2.559.470) (2.205.422)

Μείον Φόροι 150.244 165.491 682 166.172 Μείον Φόροι 152.630 165.491

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους  (Α) (2.758.697) (2.468.203) (108.102) (2.576.306) Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους  (Α) (2.712.100) (2.370.913)

Κατανέμονται σε: Κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες μητρικής (2.758.697) (2.468.203) (108.102) (2.576.306) Ιδιοκτήτες μητρικής (2.712.100) (2.370.913)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  -  -  -  - Μη ελέγχουσες συμμετοχές  -  - 

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (2.758.697) (2.468.203) (108.102) (2.576.306) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (2.712.100) (2.370.913)

Κατανέμονται σε: Κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες μητρικής (2.758.697) (2.468.203) (108.102) (2.576.306) Ιδιοκτήτες μητρικής (2.712.100) (2.370.913)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές Μη ελέγχουσες συμμετοχές  -  - 

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή  βασικά (σε ευρώ) (0,2122) (0,1899) (0,0083) (0,1982) Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή  βασικά (σε ευρώ) (0,2086) (0,1824)

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων (1.392.148) (1.062.763) 23.502 (1.039.261) αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων (1.352.214) (965.473)

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

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Έμμεση μέθοδος ΕΝΟ ΠΟ ΙΗΜΕΝΑ  ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΟ ΠΟ ΙΗΜΕΝΑ  ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1 - 31/03/2015 1/1 - 31/03/2014 1/1 - 31/03/2015 1/1 - 31/03/2014

31/03/2015 31/12/2014 31/03/2015 31/12/2014 Λειτουργικές Δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (2.608.453) (2.302.713) (2.559.470) (2.205.422)

53.436.728 54.061.211 53.433.833 54.058.029 Κέρδη προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)  - (107.421)  -  - 

2.260.000 2.260.000 2.260.000 2.260.000 Πλέον : Προσαρμογές για:

35.718 39.078 35.612 38.919 Αποσβέσεις 633.633 641.403 633.294 641.083

202.718 202.718 119.216 119.216 Προβλέψεις 4.469 8.841 11.819 8.841

6.044.204 6.646.171 7.217.645 7.595.075 (Κέρδη)/ Ζημίες από πώληση παγίων στοιχείων  -  -  -  - 

6.918.329 8.706.951 6.977.984 8.782.026 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 618.233 634.569 609.525 634.569

4.673.562 4.208.481 4.647.395 4.188.843 Άλλα μη ταμειακά έξοδα /(έσοδα) (30.598) (25.707) (30.598) (25.707)

Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 133.536 297.952 129.864 128.293 Λειτουργικές ταμ.ροές πριν από τις μεταβολές κεφαλ. κίνησης (1.382.716) (1.151.028) (1.335.431) (946.637)

ΣΥΝΟ ΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Υ 73.704.794 76.422.562 74.821.549 77.170.401 Πλέον : Προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλ. κίνησης    

Μείωση / (αύξηση)  αποθεμάτων 601.967 137.362 377.429 137.362

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ ΥΠΟ ΧΡΕΩΣΕΙΣ Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων 1.166.393 943.871 1.345.491 943.871

Μετοχικό Κεφάλαιο 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 Αύξηση /(μείωση) υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) (76.389) (65.367) (192.265) (65.367)

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης  (4.505.226) (1.746.529) (2.711.234) 866 309.255 (135.162) 195.224 69.229

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής εταιρίας   (α) 8.494.774 11.253.471 10.288.766 13.000.866 Μείον : 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές             (β)  -  -  -  - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα 290.159 272.297 281.443 272.297

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων     (γ) = (α) + (β) 8.494.774 11.253.471 10.288.766 13.000.866 Καταβεβλημένοι φόροι 291.677 77.595 21.895 77.595

Μακροπρόθεσμες αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 7.835.329 7.685.085 7.838.008 7.685.378 Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες  - (231.461)  -  - 

Επιχορηγήσεις επενδύσεων 2.106.651 2.035.388 2.106.651 2.035.388 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (272.582) (253.593) (108.114) (280.663)

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  - 20.905.355  - 20.905.355 Επενδυτικές δραστηριότητες 

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.999.789 1.287.112 1.990.709 1.270.682 Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων (5.790) (1.222) (5.790) (1.222)

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 41.285.025 20.265.723 40.785.025 19.764.195 Τόκοι εισπραχθέντες 8 9  - 0

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 11.983.225 12.990.428 11.812.389 12.508.537 Λοιπές εισροές (εκροές) που δεν περιλαμβ.στο κεφάλαιο κίνησης  - 1.500  - 1.500

Σύνολο υποχρεώσεων                  (δ) 65.210.019  65.169.091  64.532.782  64.169.535 Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες  -  -  -  - 

73.704.794 76.422.562 74.821.549 77.170.401 Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων (5.782) 287 (5.790) 278

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

Εισπράξεις (εξοφλήσεις) από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 113.947 310.722 115.475 310.722

Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες  - (97.519)  -  - 

ΕΝΟ ΠΟ ΙΗΜΕΝΑ  ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σύνολο εισροών / (εκροών) χρηματ/κών δραστηριοτήτων 113.947 213.203 115.475 310.722

1/1 - 31/03/2015 1/1 - 31/03/2014 1/1 - 31/03/2015 1/1 - 31/03/2014 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα και 

11.253.471 23.842.364 13.000.866 23.821.019 ισοδύναμα της περιόδου (α) + (β) +(γ) (164.417) (40.104) 1.571 30.336

(2.758.697) (2.468.203) (2.712.100) (2.370.913) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 297.952 195.305 128.293 117.307

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (διακοπ.δραστηριότητες)  - (108.102)  -  - Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 133.536 155.201 129.864 147.643

8.494.774 21.266.058 10.288.766 21.450.106

11. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τα  συνδεδεμένα μέρη (Δ.Λ.Π.24) για την περίοδο 01.01 έως 31.03.2015 έχουν ως εξής (ποσά σε €): 

Εταιρίας Ομίλου

2.624 2.624

109.579 -

1.225.424 -

1.513.808 1.513.808

14.086 23.302

- -

Εταιρίας Ομίλου - -

Προβλέψεις για επιδικίες 278.081 278.081 12. Δεν κατέχονται ίδιες μετοχές ή μετοχές της μητρικής από θυγατρικές εταιρείες.

Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 236.592 236.592 13. Το απασχολούμενο προσωπικό στην εταιρεία και τον όμιλο την 31.03.15 ανέρχεται σε 253 και 258 άτομα αντίστοιχα 

Λοιπές προβλέψεις 700.000 700.000 (31.03.14 : 260 και 283 άτομα αντίστοιχα )

9. Πληροφορίες για τα εμπράγματα βάρη του ομίλου αναφέρονται στη σημείωση 19 της οικονομικής έκθεσης.

Αλεξανδρούπολη, 28 Μαΐου 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΛΟΥΚΙΑ Α. ΣΑΡΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Α.  ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Χ.  ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΛΑΜΠΟΥΡΑΣ

Α.Δ.Τ.  AZ 416192 Α.Δ.Τ.  ΑΕ  417091 Α.Δ.Τ.  Ξ. 767833 Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 0057212/ Α΄ 

8. Στις 18.12.2014 πωλήθηκαν οι κτιριακές εγκαταστάσεις και η γραμμή παραγωγής μελαμίνης της θυγατρικής εταιρείας AKRITAS BULGARIA EOOD στην πόλη Chirpan της 

Βουλγαρίας. Η εν λόγω πώληση εντάσσεται στο πρόγραμμα πλήρους αναδιάρθρωσης του Ομίλου AKRITAS, σε περιβάλλον παρατεταμένης και συνεχιζόμενης ύφεσης στην 

ελληνική και βαλκανική αγορά. Η θυγατρική διατηρεί την εμπορική της δραστηριότητα. Τα αποτελέσματά και οι ταμειακές ροές της εν λόγω δραστηριότητας παρουσιάζονται 

στις διακοπείσες δραστηριότητες του Ομίλου και αναλύονται στη σημείωση 22 των οικονομικών καταστάσεων.

10.Στις 31.03.2015 στην κατάσταση οικονομικής θέσης έχει γίνει αναταξινόμηση των μακροπρόθεσμων δανείων της Μητρικής σε βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 

σύμφωνα με τις παραγράφους 60 και 65 του ΔΛΠ 1.

7. Τα ποσά των σχηματισμένων προβλέψεων την 31.03.2015  αναλύονται ως εξής (ποσά σε €) : 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Επενδύσεις σε ακίνητα

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Απαιτήσεις από πελάτες

Αποθέματα

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

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

α) Έσοδα

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/03/2015 και 31/03/2014 αντίστοιχα)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συν.δραστηριότητες)

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

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

 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.  ( ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ )
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11141/06/Β/86/29 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 054408721000

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 ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

από 01 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Μαρτίου 2015 (σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Έδρα: Σωκράτη Οικονόμου 3, Αλεξανδρούπολη

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων  

1/1 - 31/03/2014

Ο  Ο ΜΙΛΟ Σ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

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

14. Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι ο δείκτης “Αποτελέσματα  προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 

αποσβέσεων” (EBITDA) του Ομίλου και για την τριμηνιαία περίοδο 1.1 έως 31.3.2015 ήταν αρνητικός, ήτοι -1.392 χιλ.€, που σε συνδυασμό με την 

υφιστάμενη χρηματοοικονομική διάρθρωση (αρνητικό κεφάλαιο κίνησης και συνεχιζόμενη επιδείνωση καθαρής θέσης) υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους 

αβεβαιότητας για την ικανότητα του Ομίλου να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά του. Στην επεξηγηματική σημείωση 6 παρατίθενται οι δράσεις της 

Διοίκησης για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού. Στο συμπέρασμα μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το άνω θέμα.

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2015 και 1/1/2014 αντίστοιχα)

1. Οι ενοποιούμενες εταιρείες και η αντίστοιχη μέθοδος ενοποίησης αναφέρονται στη σημείωση 9 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.                      

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

   επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας και του ομίλου. ε) Αμοιβές & έξοδα διευθυντικών στελεχών & μελών Δ.Σ.

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

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

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

4. Πληροφορίες για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του ομίλου αναφέρονται στη σημείωση 12 των οικονομικών καταστάσεων.

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

ΠΡΟ ΣΘΕΤΑ ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟ ΦΟ ΡΙΕΣ

β) Έξοδα

γ) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη

δ) Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη

5. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2014 πλέον αυτές που αφορούν νέα πρότυπα & διερμηνείες.

`



 

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την τριμηνιαία  περίοδο  

από 1
η
 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 
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