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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 2015, 

(Ε) τα στοιχεία και τις πληροφορίες της περιόδου 1.1.2015 έως 30.6.2015. 

 

 

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

το Διοικητικό Συμβούλιο της Ακρίτας Α.Ε. την 28
η
 Αυγούστου 2015 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.  

Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που 

προκύπτουν από τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη 

μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρίας, αλλά δεν 

παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και 

των ταμιακών ροών της Εταιρίας και του Ομίλου, σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.  

 

 

 

 

Λουκία Σαράντη 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ακρίτας Α.Ε. 

 

 

 

 

http://www.akritas.gr/


 

 

Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση για την εξαμηνιαία περίοδο  

από την 1
η
 Ιανουαρίου έως την 30

η 
 Ιουνίου 2015 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 

4 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Α. Δηλώσεις των Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου .............................................................. 5 

Β. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης Ανεξάρτητου Ορκωτού 

Ελεγκτή Λογιστή ....................................................................................................................................... 6 

Γ. Εξαμηνιαία Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου ................................................................................... 8 

Δ. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις  της 30ης Ιουνίου 2015 .................................. 15 

1. Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης ......................................................................................... 15 

2. Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων .......................................................................................... 16 

3. Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου ............................................................ 17 

4. Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρίας .......................................................... 18 

5. Συνοπτική Κατάσταση Ταμειακών Ροών .............................................................................................. 19 

6. Βάση σύνταξης των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων ............................................................. 20 

6.1 Πλαίσιο Κατάρτισης .......................................................................................................................... 20 

6.2 Αρχή της συνέχειας της επιχειρηματικής δράσης (GOING CONCERN) ......................................... 20 

6.3 Νέα λογιστικά πρότυπα και ερμηνείες της ΔΕΕΧΠ .......................................................................... 21 

7. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα .................................................................................................. 23 

8. Δομή του Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών .......................................................................... 24 

9. Εμπράγματα Βάρη ................................................................................................................................. 24 

10. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές .................................................................................................... 24 

11. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ....................................................................................................... 24 

12. Κεφαλαιουχικές δαπάνες ................................................................................................................... 25 

13. Αποθέματα ......................................................................................................................................... 25 

14. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού ............................................................................................ 25 

15. Εποχικότητα πωλήσεων .................................................................................................................... 26 

16. Φόροι εισοδήματος ............................................................................................................................ 26 

17. Κέρδη ανά μετοχή ............................................................................................................................. 26 

18. Δανεισμός .......................................................................................................................................... 27 

19. Δεσμεύσεις / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις .......................................................................................... 29 

20. Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία ............................................................................... 29 

21. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη .................................................................................................... 31 

22. Χρηματοοικονομικά έξοδα ................................................................................................................ 31 

23. Διακοπείσες Δραστηριότητες ............................................................................................................ 32 

24. Μεταγενέστερα Γεγονότα.................................................................................................................. 32 

Ε. Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου ................................................................................................ 34 

 

 

 

(Τυχόν διαφορές στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις) 



 

 

Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση για την εξαμηνιαία περίοδο  

από την 1
η
 Ιανουαρίου έως την 30

η 
 Ιουνίου 2015 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 

5 

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 

01.01.2015 έως 30.06.2015, 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) η εξαμηνιαία έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις 

πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007.  

 

 

Αλεξανδρούπολη, 28 Αυγούστου 2015 

 

Οι βεβαιούντες, 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΤΟ ΟΡΙΣΘΕΝ ΑΠΟ ΤΟ 

Δ.Σ. ΜΕΛΟΣ 

 

 

 

 

 

ΛΟΥΚΙΑ Α. ΣΑΡΑΝΤΗ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΣΑΡΑΝΤΗΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ 

 

Α.Δ.Τ. ΑΖ 416192  Α.Δ.Τ. ΑΕ 417091 Α.Δ.Τ. Ξ. 767833 
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Β. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης Ανεξάρτητου 

Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  

 

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 30
ης

 Ιουνίου 2015 και 

τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών 

καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης 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 εξαμηνιαίας 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 στην παράγραφο 6.2 της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και 

στο γεγονός ότι το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου είναι αρνητικό κατά 39,2 εκατ. ευρώ, η κεφαλαιακή του  

επάρκεια έχει επιδεινωθεί σημαντικά και ο δείκτης “Αποτελέσματα  προ φόρων χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων” (EBITDA) του ομίλου και για την εξαμηνιαία 

περίοδο 1.1 έως 30.6.2015 ήταν αρνητικός. Τα παραπάνω γεγονότα σε συνδυασμό με τις γενικότερες 

δυσμενείς συνθήκες και περιορισμούς στην Ελληνική οικονομία υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους 

αβεβαιότητας για την ικανότητα του Ομίλου να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά του. Στην 

επεξηγηματική σημείωση 6.2 παρατίθενται και οι δράσεις της Διοίκησης για την αντιμετώπιση του θέματος 

αυτού. Στο συμπέρασμα μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 

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 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

 
Ηράκλειο, 28 Αυγούστου 2015 

 

 

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 Εμμανουήλ Νικ. Διαμαντουλάκης 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13 101 
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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 2015 

(01.01.2015 - 30.06.2015). 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 2015, 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: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για την εξάμηνη 

περίοδο ανέρχεται σε 8.044.180 ευρώ και εμφανίζεται μειωμένος κατά 2.766.145 ευρώ ή 25,6% έναντι των 

αντίστοιχων ενοποιημένων πωλήσεων του Ά εξαμήνου της χρήσης 2014. Η μείωση των πωλήσεων οφείλεται 

στη μείωση της ζήτησης στην εθνική αγορά, στην πολιτική της εταιρείας να τερματίσει τις εξαγωγές 

«ανάγκης», δηλαδή τις εξαγωγές που πραγματοποιούνταν με ζημία προκειμένου να διατηρηθεί ο όγκος 

παραγωγής και πωλήσεων και σε προβλήματα χρηματοδότησης της παραγωγικής διαδικασίας. 

  

ΕΒΙΤDA: Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

συνολικών αποσβέσεων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε ζημίες ποσού 2.373.403 ευρώ έναντι 

ζημιών 3.129.455 ευρώ στην ίδια περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Το μικτό περιθώριο πωλήσεων από 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου ανήλθε για το Ά εξάμηνο της χρήσης σε -18% έναντι -16% στην 

προηγούμενη χρήση.  

 

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

συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε ζημίες 6.014.060 ευρώ έναντι ζημιών 5.650.831 ευρώ στην ίδια 

περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως επιβαρύνθηκαν με το 

χρηματοοικονομικό κόστος ποσού 1.174.101,61 € από την προσαρμογή στην παρούσα αξία απαιτήσεων του 

ΟΑΕΔ. 
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Διακοπείσες δραστηριότητες: 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 συνολική ζημία από διακοπείσες δραστηριότητες μετά από φόρους που αναγνωρίστηκε στη 

χρήση 2014 ανέρχονταν σε 3.693.453 ευρώ και αφορούσε το εμπορικό αποτέλεσμα αλλά και την ζημία από 

την εκποίηση του εργοστασίου της θυγατρικής. 

 

Δανεισμός: Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου ανέρχεται σε 45.037.884 ευρώ και αυξήθηκε κατά 3,87 εκ 

ευρώ σε σχέση με την 31.12.2014. Το μέσο κόστος δανεισμού (επιτόκιο) ανήλθε σε 5%.  

 

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες: Από την επισκόπηση των βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών που 

ακολουθούν αναφορικά με τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες προκύπτει επιδείνωση των δεικτών αυτών λόγω 

των αρνητικών αποτελεσμάτων της περιόδου αλλά και σωρευτικά των τελευταίων ετών. Η επιβάρυνση του 

κεφαλαίου κίνησης οφείλεται κυρίως στην αναταξινόμηση μακροπροθέσμων δάνειων ποσού 22,4εκατ.€ στις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  

Βασικοί Δείκτες 30/6/2015 31/12/2014 

Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρ. υποχρεώσεις 30,03% 59,72% 

Σύνολο υποχρεώσεων / Ίδια κεφάλαια 1296,05% 579,10% 

Δανειακές υποχρεώσεις  / Ίδια κεφάλαια 859,60% 365,85% 

  30/6/2015 30/6/2014 

ΕΒΙΤDA -2.373.403 -3.129.455 

Κεφάλαιο κίνησης -39.219.887 -13.396.595 

Κύκλος Εργασιών 8.044.180 10.810.325 

EBITDA / Kύκλο Εργασιών -29,50% -28,95% 

Κάλυψης Χρηματοοικονομικών Εξόδων   -105,11% -247,12% 

 

Αποτελέσματα Β΄ τριμήνου :  Στο Β΄ τρίμηνο της χρήσης το ενοποιημένο μικτό περιθώριο πωλήσεων 

προσεγγίζει το -8,5%. Οι πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου στο Β΄ τρίμηνο της 

χρήσης ανήλθαν σε 4.752.917 ευρώ έναντι 6.153.073 ευρώ στο αντίστοιχο τρίμηνο της συγκρίσιμης 

περιόδου, παρουσιάζοντας μείωση 22,8%. 

 

II. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015 

 

Το 2015 είναι μια κρίσιμη χρονιά για την ελληνική οικονομία η οποία, σύμφωνα με τις προβλέψεις, 

αναμένεται να επανέλθει σε ύφεση. Επιπλέον οι όμορες οικονομίες της ανατολικής Ευρώπης και της Νότιας 

Μεσογείου έχουν περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα και κατανάλωση ενώ σημαντικά είναι και τα 

γεωπολιτικά προβλήματα ως εκ τούτου η επέκταση του Ομίλου στις αγορές αυτές δεν έχει αποδώσει. Στα 

πλαίσια αυτού του δυσμενούς εξωτερικού περιβάλλοντος με βασικό χαρακτηριστικό την περιορισμένη 

ρευστότητα και τη μειωμένη οικονομική δραστηριότητα, αναφέρουμε τα εξής εταιρικά γεγονότα ως τα 

σημαντικότερα: 
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i. Λόγω των καθυστερήσεων στην εκταμίευση εγκεκριμένων πιστωτικών γραμμών και λόγω 

περιορισμένου κεφαλαίου κίνησης ανέκυψαν προβλήματα σε τροφοδοσίες Ά υλών με 

αποτέλεσμα ο όγκος παραγωγής της βιομηχανικής μονάδας στον Προβατώνα Ν. Έβρου να 

περιοριστεί περίπου 30% σε σχέση με την ήδη μειωμένη παραγωγή της αντίστοιχης περιόδου 

στην προηγούμενη χρήση. 

ii. Οι πιστώτριες τράπεζες αξιολογώντας την ιστορική διαδρομή της εταιρείας, τη συμβολή της στην 

τοπική και εθνική οικονομία αλλά και τις προοπτικές της ως ηγέτιδας εταιρείας του κλάδου 

εκδήλωσαν την στήριξη τους και προχώρησαν στα τέλη Μαΐου στην εκταμίευση ποσού 3,3 εκατ. 

ευρώ ως κεφάλαιο κίνησης για την επανεκκίνηση και εξομάλυνση της παραγωγικής διαδικασίας. 

iii. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 11.05.2015 ενέκρινε τις 

οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014, τις αμοιβές των ελεγκτών και του Διοικητικού 

Συμβουλίου, εξέλεξε ελεγκτές για τη χρήση 2015 προενέκρινε την αμοιβή τους και ανανέωσε τη 

θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και έλαβε αποφάσεις για λοιπά τρέχοντα θέματα. 

iv. Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών στη συνεδρίαση της 7ης Απριλίου 2015 

απεφάνθη την υπαγωγή της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. στην κατηγορία Επιτήρησης. Σύμφωνα με την 

Οικονομική Έκθεση της χρήσης του 2014 η εταιρεία απέτυχε να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις 

του κριτηρίου 1β του άρθρου 3.1.2.4 του Κανονισμού του Χ.Α.Α περί του ύψους των ζημιών 

άνω του 30% των ιδίων κεφαλαίων. 

 

 

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

ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Η τραπεζική αργία που έλαβε χώρα το πρώτο 20ήμερο του Ιουλίου και η συνεχιζόμενη επιβολή περιορισμών 

στη διακίνηση κεφαλαίων ενέτειναν την οικονομική αβεβαιότητα, καθώς και τις πιέσεις στο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα και στα δημοσιονομικά μεγέθη. Στο πλαίσιο των επιχειρησιακών σχεδίων της 

εταιρείας και του ομίλου τίθενται σε προτεραιότητα οι εξής ενέργειες :  

i. Αποκατάσταση δυσλειτουργιών στην παραγωγική διαδικασία και επαναφορά όγκου παραγωγής 

σε υψηλότερο επίπεδο. 

ii. Διατήρηση ενός ορθολογικού μίγματος πωλήσεων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, με στόχο τη 

βελτίωση του μικτού περιθωρίου πωλήσεων και την αναστροφή του δείκτη EBITDA.  

iii. Εξασφάλιση αποθεμάτων ακατέργαστης ξυλείας σε ανταγωνιστικές τιμές. 

iv. Ποιοτική αναβάθμιση του πελατολογίου.  

v. Αξιοποίηση της κυρίαρχης θέσης στην Εθνική Αγορά και της αυξημένης προσβασιμότητας σε 

ξένες αγορές. 
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Για το Β΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους αναμένεται μικρή μείωση των λειτουργικών δαπανών (ενέργεια, 

μισθοδοσία) και περιορισμένη αύξηση στο κόστος Α υλών. 

 

Ως σημαντικότερες παράμετροι κερδοφορίας και ανάπτυξης της εταιρίας (value drivers) αναδεικνύονται η 

επίτευξη υψηλών ρυθμών παραγωγικότητας και πωλήσεων, οι τιμές διάθεσης των παραγόμενων προϊόντων 

και η τιμή της πρώτης ύλης (ακατέργαστη ξυλεία). 

 

Η ζήτηση για προϊόντα τεχνητής ξυλείας από τον ξενοδοχειακό κλάδο αναμένεται να αυξηθεί ενώ 

ενθαρρυντικές είναι οι προοπτικές της εθνικής αγοράς και λόγω των κεφαλαιακών ελέγχων που επιδρούν 

στον περιορισμό των εισαγωγών. 

 

 

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

ΧΡΗΣΗΣ 

 

Μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και περιορισμοί στις κινήσεις κεφαλαίων (capital controls) : 

Η αστάθεια του οικονομικού περιβάλλοντος, η κρίση χρέους της χώρας και οι περιορισμοί στις κινήσεις 

κεφαλαίων (capital controls) που επιβλήθηκαν έχουν ως αποτέλεσμα την επαύξηση της έκθεσης του Ομίλου 

στους χρηματοοικονομικούς και λειτουργικούς κινδύνους. Στο πλαίσιο οι επιπτώσεις στις δραστηριότητες και 

τις ταμειακές ροές του Ομίλου είναι έχουν ως εξής :  

 Ρευστότητα / κινήσεις κεφαλαίων : Ο εταιρεία διαθέτει περιορισμένο ύψος διαθεσίμων στην Ελλάδα. Η  

αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων πιστωτικών γραμμών της εταιρείας εκτιμάται ότι δεν θα 

επηρεαστεί σημαντικά από τους περιορισμούς κεφαλαίων ενώ καθυστερήσεις ενδέχεται να υπάρξουν 

στις νέες εκταμιεύσεις κεφαλαίων κίνησης που έχουν συμφωνηθεί με τις πιστώτριες Τράπεζες. 

 Παραγωγή / Προμήθειες : Η προμήθεια της βασικής πρώτης ύλης (ακατέργαστης ξυλείας) της εταιρείας 

διασφαλίζεται από την εσωτερική αγορά αναμένονται όμως καθυστερήσεις και δυσχέρειες στην 

εισαγωγή των λοιπών βοηθητικών υλών που μπορεί να επηρεάσουν την απρόσκοπτη λειτουργία της 

παραγωγής. 

 Πωλήσεις : Οι κεφαλαιακοί έλεγχοι αναμένεται να έχουν θετική επίδραση στις πωλήσεις της εταιρείας 

λόγω περιορισμού των εισαγωγών σε ανταγωνιστικά προϊόντα.  

 Αποτιμήσεις : Δεν υπάρχουν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία ή τοποθετήσεις της εταιρείας που 

εκτίθενται σε κίνδυνο τιμών. 

 Απαιτήσεις : Λόγω των ειδικών δημοσιονομικών συνθηκών και την άτυπη στάση πληρωμών του 

ευρύτερου Δημοσίου τομέα οι απαιτήσεις από το Δημόσιο και ΝΠΔΔ αναμένονται να απομειωθούν σε 

όρους καθαρής παρούσας αξίας.  

Στο βαθμό που η Ελληνική Κυβέρνηση και οι διεθνείς πιστωτές της βρίσκονται σε κοινή πορεία για την 

εφαρμογή του νέου προγράμματος χρηματοδότησης, η κατάσταση εκτιμάται ότι θα ομαλοποιείται σταδιακά, 
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ωστόσο το αποτέλεσμα μιας τέτοιας διαδικασίας δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια στην παρούσα φάση. 

Ως εκ τούτου, η διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις επερχόμενες εξελίξεις και την 

επίδραση που θα έχουν στις δραστηριότητες του Ομίλου.  

 

Κίνδυνος ρευστότητας : Η εταιρεία έχει αρνητικό δείκτη κεφαλαίου κίνησης ως εκ τούτου ο κίνδυνος 

ρευστότητας είναι αυξημένος. Το πρόγραμμα αποπληρωμών του Κοινοπρακτικού Δανείου της εταιρείας έχει 

τροποποιηθεί (βλέπε σημείωση 18 της Έκθεσης) προκειμένου να ενισχυθεί το κεφάλαιο κίνησης της 

εταιρείας. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω στο σχέδιο αναδιάρθρωσης του δανειακού χρέους και 

αναχρηματοδότησης της εταιρείας που εγκρίθηκε την 18η Μαρτίου 2014 από τις πιστώτριες τράπεζες 

προβλέπεται : α) αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου Ομολογιακού Δανείου ποσού 20,8 εκατ. ευρώ με λήξη 

του προγράμματος πληρωμών το έτος 2023 β) περίοδος χάριτος 18 μηνών στις πληρωμές κεφαλαίου γ) ειδική 

έγκριση πιστωτικού ορίου κεφαλαίου κίνησης ποσού 6,5 εκατ. ευρώ δ) ανανέωση υφιστάμενων πιστωτικών 

γραμμών. Ως εκ τούτου οι συνθήκες που διαμορφώνονται μετά την αναδιάρθρωση του δανειακού χρέους και 

την αναχρηματοδότηση της εταιρείας περιορίζουν ουσιωδώς το βραχυχρόνιο κίνδυνο ρευστότητας. 

 

Πιστωτικός Κίνδυνος: Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου με εξαίρεση 

ειδικές (επιχορηγήσεις) απαιτήσεις από ΝΠΔΔ. 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. Ο 

κίνδυνος ζημίας λόγω αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία εξακολουθεί 

να είναι υψηλός και είναι πιθανόν να προκύψουν ζημίες από επισφαλείς απαιτήσεις. 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 (αυξημένες εξασφαλίσεις ακόμη και εμπράγματες, 

διακανονισμοί αποπληρωμής, νομικές διαδικασίες κλπ). Η εταιρεία αναπροσαρμόζει τις προβλέψεις της στο 

βαθμό που τα παραπάνω μέτρα δεν αποδίδουν και οι απαιτήσεις χαρακτηρισθούν ως επισφαλείς. Όπως 

αναφέρθηκε ανωτέρω οι απαιτήσεις από ΝΠΔΔ λόγω της άτυπης στάσης πληρωμών από τον ευρύτερο 

Δημόσιο τομέα αναμένεται να απομειωθούν σε όρους καθαρής παρούσας αξίας (βλέπε & σημ. 22). Η 

ονομαστική αξία των απαιτήσεων της εταιρείας από το Δημόσιο ανέρχονται την 30.06.2015 σε 4,5εκατ € ενώ 

η παρούσα αξία αυτών σε 3,3 εκατ. €. Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο ανέρχεται την 30/06/2015 

σε 11.499.063 ευρώ. 
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Κίνδυνος διακυμάνσεων τιμών βασικών Ά υλών: Ο Όμιλος εκτίθεται στον κίνδυνο μεταβολών της τιμής 

του ξύλου ως βασικής πρώτης ύλης. Ο Όμιλος παρακολουθεί στενά την αγορά ξύλου στις χώρες που 

δραστηριοποιείται, εκτιμάται ότι οι τελικές τιμές (cf) ακατέργαστης ξυλείας στο β΄ εξάμηνο της χρήσης  θα 

έχουν μικρή αύξηση. 

 

Κίνδυνος επιτοκίου: Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου την 30
η
 Ιουνίου ανέρχονται σε 45 εκατ. ευρώ ως 

εκ τούτου ο κίνδυνος επιτοκίου  λόγω μεταβολών στο επιτόκιο βάσης (euribor κλπ) και στο περιθώριο 

(spread) που επιβάλουν οι τράπεζες είναι σημαντικός. Μεταβολή του επιτοκίου βάσης κατά ± 100 μονάδες 

(±1%), ceteris paribus, αναμένεται να μεταβάλει το χρηματοοικονομικό κόστος κατά περίπου 450 χιλ. ευρώ 

σε ετήσια βάση. Δεν χρησιμοποιούνται από την εταιρεία και τον Όμιλο παράγωγα χρηματοοικονομικά 

προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνου. Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα αναμένεται σταθεροποίηση ή μικρή 

αποκλιμάκωση στο δανειακό κόστος.  

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος: Ο Όμιλος λόγω δραστηριοποίησής του σε χώρες της ζώνης του ευρώ δεν 

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

συναλλαγματικές ισοτιμίες. 

 

Κανονιστικός κίνδυνος: (α) Η εταιρία εκτίθεται στον κίνδυνο απώλειας ενισχύσεων (επιδότηση κόστους 

μισθοδοσίας) που έχουν εφαρμογή σε επιχειρήσεις εγκαταστημένες σε παραμεθόριες περιοχές ως συνέπεια 

κανονιστικών μεταβολών και (β) 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.  

 

 

 

  



 

 

Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση για την εξαμηνιαία περίοδο  

από την 1
η
 Ιανουαρίου έως την 30

η 
 Ιουνίου 2015 
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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. 

Το μικτό περιθώριο πωλήσεων στις συναλλαγές αυτές ανήλθε για το Ά εξάμηνο σε περίπου 3%.  

 

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

ακινήτου από τη μητρική, προκαταβολή για πώληση επενδυτικού ακινήτου) με την 

κατασκευαστική εταιρία Α.Τ.Ε. ΟΔ-ΓΕ στην οποία βασικοί μέτοχοι είναι μέτοχοι και μέλη 

διοίκησης της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 

 

 
Αλεξανδρούπολη, 28 Αυγούστου 2015 

 

 

 
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Εταιρείας Σχέση
Πωλήσεις  αγαθών 

& υπηρεσιών

Αγορές αγαθών 

& υπηρεσιών
Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Αμοιβές κλπ 

παροχές

AKRITAS Bulgaria EAD Θυγατρική - 216.173 1.349.128 - -

ATE OΔ-ΓΕ Λοιπά συνδεμένα μέρη 5.248 - - 1.117.184 -

Μέλη Δ.Σ /Διευθυντικά Στελέχη Λοιπά συνδεμένα μέρη - - - 125.400 30.617

Σύνολα 5.248 216.173 1.349.128 1.242.583 30.617

Ομίλου Σχέση
Πωλήσεις  αγαθών 

& υπηρεσιών

Αγορές αγαθών 

& υπηρεσιών
Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Αμοιβές κλπ 

παροχές

AKRITAS Bulgaria EAD Θυγατρική - - - - -

ATE OΔ-ΓΕ Λοιπά συνδεμένα μέρη 5.248 - - 1.117.184 -

Μέλη Δ.Σ /Διευθυντικά Στελέχη Λοιπά συνδεμένα μέρη - - - 125.400 39.833

Σύνολα 5.248 - - 1.242.583 39.833



 

 

Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση για την εξαμηνιαία περίοδο  

από την 1
η
 Ιανουαρίου έως την 30

η 
 Ιουνίου 2015 
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Δ. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις  της 30ης Ιουνίου 2015 

1. Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 

Σημ.

Ενεργητικό 30/6/2015 31/12/2014 30/6/2015 31/12/2014

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 12 53.808.307 54.061.211 53.805.352 54.058.029

Επενδύσεις σε ακίνητα 12 2.260.000 2.260.000 2.260.000 2.260.000

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 12 39.667 39.078 39.614 38.919

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις - - - -

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 202.718 202.718 119.216 119.216

56.310.692 56.563.007 56.224.182 56.476.164

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία

Αποθέματα 13 4.978.423 6.646.171 6.265.934 7.595.075

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 22 7.900.077 8.706.951 7.960.754 8.782.026

Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού 3.598.986 4.208.481 3.574.872 4.188.843

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση - - - -

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 356.600 297.952 334.586 128.293

16.834.086 19.859.555 18.136.146 20.694.237

Σύνολο Ενεργητικού 73.144.778 76.422.562 74.360.328 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  (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 (49.857.904) (43.843.844) (48.051.399) (42.096.449)

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής 5.239.411 11.253.471 7.045.917 13.000.866

Μη ελέγχουσες συμμετοχές - - - -

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 5.239.411 11.253.471 7.045.917 13.000.866

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 18 - 20.905.355 - 20.905.355

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 16 7.871.579 7.685.085 7.871.756 7.685.378

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 1.075.576 1.050.521 1.067.654 1.034.090

Επιχορηγήσεις επενδύσεων 1.964.403 2.035.388 1.964.403 2.035.388

Λοιπές προβλέψεις 939.836 236.592 939.836 236.592

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων 11.851.394 31.912.940 11.843.650 31.896.803

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 7.029.949 8.194.601 6.948.996 7.984.548

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 353.783 786.140 352.375 514.847

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 18 22.613.267 19.360.463 22.113.267 18.858.935

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αναταξινομένες βάσει ΔΛΠ 1 18 22.424.617 905.260 22.424.617 905.260

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.632.357 4.009.687 3.631.506 4.009.143

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων 56.053.973 33.256.151 55.470.762 32.272.733

Σύνολο Υποχρεώσεων 67.905.367 65.169.091 67.314.411 64.169.535

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 73.144.778 76.422.562 74.360.328 77.170.401

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

ENOΠOIHMENA  ΕΤΑΙΡΕΙΑ



2. Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 

Σημ.

1/1 - 30/06/2015 1/4-30/06/2015 1/1 - 30/06/2015 1/1 - 30/06/2014 1/4-30/06/2015 1/4-30/06/2014

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Διακοπείσες 

δραστηριότητες Σύνολο

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Διακοπείσες 

δραστηριότητες Σύνολο

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Πωλήσεις 7 8.044.180 10.810.325 278.099 11.088.424 4.752.917 6.153.073 131.557 6.284.630 8.044.180 10.889.895 4.752.917 6.204.136

Κόστος πωληθέντων (9.457.610) (12.514.516) (283.443) (12.797.959) (5.155.452) (7.024.045) (134.085) (7.158.130) (9.514.762) (12.483.390) (5.173.992) (7.029.484)

Μεικτό Κέρδος (1.413.430) (1.704.191) (5.345) (1.709.535) (402.534) (870.972) (2.528) (873.500) (1.470.582) (1.593.494) (421.075) (825.348)

Έξοδα διοίκησης (948.043) (942.113) (47.742) (989.855) (473.244) (486.630) (22.585) (509.215) (864.953) (881.390) (440.864) (447.608)

Έξοδα διάθεσης (1.240.732) (1.391.565) (57.605) (1.449.170) (620.420) (727.447) (27.251) (754.698) (1.228.217) (1.370.575) (636.081) (716.975)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) καθαρά 32.616 (302.130) - (302.130) (83.171) (586.806) - (586.805) 35.357 (302.130) (80.430) (586.805)

Αποτελέσματα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών & 

Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (3.569.590) (4.339.999) (110.692) (4.450.691) (1.579.370) (2.671.855) (52.364) (2.724.219) (3.528.396) (4.147.590) (1.578.451) (2.576.737)

Επενδυτικά αποτελέσματα - - - - - - - - - (615.000) - (615.000)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 45 8 14 22 38 8 5 13 35 8 35 8

Χρηματοοικονομικά έξοδα 22 (2.258.021) (1.266.374) (96.228) (1.362.602) (1.639.780) (631.805) (47.127) (678.932) (2.240.211) (1.266.374) (1.630.686) (631.805)

Αποτελέσματα  προ φόρων (5.827.565) (5.606.365) (206.907) (5.813.272) (3.219.112) (3.303.653) (99.486) (3.403.139) (5.768.571) (6.028.956) (3.209.102) (3.823.534)

Φόροι εισοδήματος 16 (186.494) (44.466) (659) (45.125) (36.251) 121.706 (659) 121.047 (186.378) (44.466) (33.748) 121.025

Αποτελέσματα μετά από  φόρους (Α) (6.014.060) (5.650.831) (207.565) (5.858.397) (3.255.363) (3.181.946) (100.144) (3.282.092) (5.954.949) (6.073.422) (3.242.850) (3.702.509)

Αναβαλλόμενος φόρος στοιχείων καθαρής θέσης - - - - - - - - - - - -

Λοιπά Συνολικά Έσοδα (Β) - - - - - - - - - - - -

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)
(6.014.060) (5.650.831) (207.565) (5.858.397) (3.255.363) (3.181.946) (100.144) (3.282.092) (5.954.949) (6.073.422) (3.242.850) (3.702.509)

Κέρδη αποδοτέα σε:           

Ιδιοκτήτες  της μητρικής (6.014.060) (5.650.831) (207.565) (5.858.397) (3.255.363) (3.181.946) (100.144) (3.282.092) (5.954.949) (6.073.422) (3.242.850) (3.702.509)

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  αποδοτέα σε: 

Ιδιοκτήτες  της μητρικής (6.014.060) (5.650.831) (207.565) (5.858.397) (3.255.363) (3.181.946) (100.144) (3.282.092) (5.954.949) (6.073.422) (3.242.850) (3.702.509)

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

Αριθμός μετοχών 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000

Βασικά κέρδη ανά μετοχή  σε € 17 (0,4626) (0,4347) (0,0160) (0,4506) (0,2504) (0,2448) (0,0077) (0,2525) (0,4581) (0,4672) (0,2494) (0,2848)

Σύνοψη αποτελεσμάτων περιόδου

1/1 - 30/06/2015 1/1 - 30/06/2014 1/1 - 30/06/2014 1/1 - 30/06/2014 1/4-30/06/2015 1/4-30/06/2014 1/4-30/06/2014 1/4-30/06/2014 1/1 - 30/06/2015 1/1 - 30/06/2014 1/4-30/06/2015 1/4-30/06/2014

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Διακοπείσες 

δραστηριότητες Σύνολο

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Διακοπείσες 

δραστηριότητες Σύνολο

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Αποτελέσματα Προ Φόρων, Επενδυτικών & 

Χρηματοδοτικών Αποτελεσμάτων 
(3.569.590) (4.339.999) (110.692) (4.450.691) (1.579.370) (2.671.855) (52.364) (2.724.219) (3.528.396) (4.147.590) (1.578.451) (2.576.737)

Αποτελέσματα Προ Φόρων, Επενδυτικών, 

Χρηματοδοτικών, Αποτελεσμάτων & Αποσβέσεων
(2.373.403) (3.129.455) 52.741 (3.076.714) (981.254) (2.066.692) 29.240 (2.037.454) (2.333.095) (2.937.046) (1.070.360) (1.971.573)

Αποτελέσματα  προ φόρων (5.827.565) (5.606.365) (206.907) (5.813.272) (3.219.112) (3.303.653) (99.486) (3.403.139) (5.768.571) (6.028.956) (3.209.102) (3.823.534)

Αποτελέσματα μετά από  φόρους (6.014.060) (5.650.831) (207.565) (5.858.397) (3.255.363) (3.181.946) (100.144) (3.282.092) (5.954.949) (6.073.422) (3.242.850) (3.702.509)

Φόροι (186.494) (44.466) (659) (45.125) (36.251) 121.706 (659) 121.047 (186.378) (44.466) (33.748) 121.025

Χρηματοδοτικά αποτελέσματα (2.257.976) (1.266.366) (96.215) (1.362.581) (1.639.743) (631.797) (47.122) (678.919) (2.240.176) (1.266.366) (1.630.651) (631.797)

Επενδυτικά αποτελέσματα - - - - - - - - - (615.000) - (615.000)

Αποσβέσεις (1.267.311) (1.281.808) (163.434) (1.445.241) (633.678) (640.725) (81.604) (722.329) (1.266.425) (1.281.808) (543.512) (640.725)

Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις 71.124 71.264 - 71.264 35.562 35.562 - 35.562 71.124 71.264 35.422 35.562

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/4-30/06/20141/1 - 30/06/2014



3. Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου 

 

 

 

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

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (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 - (6.014.060) (6.014.060)

Συνολικές μεταβολές περιόδου - - - - - - - (6.014.060) (6.014.060)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/06/2015) 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 5.454.979 2.680.958 10.752.064 (49.857.905) 5.239.411

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

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (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) 23.842.365

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου (συνεχιζόμενες 

δραστ.) - (5.650.831) (5.650.831)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου (διακοπείσες δραστ.) - (207.565) (207.565)

Συνολικές μεταβολές περιόδου - - - - - - - (5.858.397) (5.858.397)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/06/2014) 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 2.680.958 13.750.095 (40.111.379) 17.983.968

Ενοποιημένα
Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής



 

4. Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρίας 

 

 

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

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (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 - (5.954.949) (5.954.949)

Συνολικές μεταβολές περιόδου - - - - - - - (5.954.949) (5.954.949)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/06/2015) 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 5.454.979 2.680.958 10.752.064 (48.051.399) 7.045.917

Εταιρείας
 

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Κεφάλαιο           

υπερ το άρτιο

Τακτικό 

αποθεματικό

Έκτακτα 

αποθεματικά

Αφορολόγητα 

αποθεματικά

Αποθεματικά 

εύλογης αξίας

Σύνολο 

αποθεματικών

Αποτελέσματα 

εις νέον

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαιων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (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 - (6.073.422) (6.073.422)

Συνολικές μεταβολές περιόδου - - - - - - - (6.073.422) (6.073.422)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/06/2014) 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 2.680.958 13.750.095 (40.347.749) 17.747.597

 

Εταιρείας



 

 

Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση για την εξαμηνιαία περίοδο  

από την 1
η
 Ιανουαρίου έως την 30

η 
 Ιουνίου 2015 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 

19 

5. Συνοπτική Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 

Έμμεση Μέθοδος 

 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 - 30/06/2015 1/1 - 30/06/2014 1/1 - 30/06/2015 1/1 - 30/06/2014

(5.827.565) (5.606.365) (5.768.571) (6.028.956)

- (206.907) - -

  

1.267.311 1.281.808 1.266.425 1.281.808

295.127 1.089.274 303.637 1.089.274

- - - 615.000

2.257.976 1.266.366 2.240.176 1.266.366

(61.197) (51.274) (61.197) (51.274)

(2.068.348) (2.227.098) (2.019.530) (1.827.782)

   

345.461 (89.126) 63.925 (89.126)

500.673 (971.757) 261.141 (971.757)

(1.094.741) 731.400 (764.613) 731.400

(2.316.954) (2.556.581) (2.459.077) (2.157.265)

 

1.030.638 1.558.721 1.011.301 1.558.721

432.358 48.876 162.471 48.876

- (1.011.392) - -

(α) (3.779.950) (3.152.786) (3.632.849) (3.764.862)

(29.781) (1.222) (29.227) (1.222)

45 8 35 8

(0) 1.500 (0) 1.500

- (1.567) -

(β) (29.736) (1.281) (29.192) 286

3.868.334 3.884.753 3.868.334 3.884.753

- (669.380) - -

(γ) 3.868.334 3.215.373 3.868.334 3.884.753

58.648 61.306 206.293 120.177

297.952 195.305 128.293 117.307

356.600 256.611 334.586 237.483

Κέρδη προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)

Καταβεβλημένοι φόροι

Χρηματοδοτικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

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

Τόκοι εισπραχθέντες

Αναλήψεις / (εξοφλήσεις) δανείων

Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων

Άλλα μη ταμειακά έξοδα / (έσοδα)

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

Λειτουργικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

Επενδυτικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

Σύνολο εισροών / (εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

της περιόδου  (α) + (β) +(γ)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

Λειτουργικές Δραστηριότητες

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα 

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην Δανειακών)

Μείον: 

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

Πλέον: Προσαρμογές για:

Αποσβέσεις

Λειτουργικές ταμειακές ροές πριν από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης 

Προβλέψεις & αναστροφές προβλέψεων

Απομείωση επενδύσεων

Πλέον: Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης 

Μείωση / (αύξηση)  αποθεμάτων 
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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 31
ης

 Δεκεμβρίου 2014 που είναι διαθέσιμες στην 

ιστοσελίδα της Εταιρίας www.akritas.gr. 

 

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

 

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 με τη δημοσιονομική κατάσταση 

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

προβληματική χρηματοοικονομική διάρθρωση του Ομίλου. Όπως αναφέρεται αναλυτικά στη σημείωση 17, 

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. 

http://www.akritas.gr/
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Στο πλαίσιο αυτό η  διοίκηση της ΑΚΡΙΤΑΣ έχει θέσει σε εφαρμογή ένα πλήρες σχέδιο για την επιστροφή 

της σε θετικά λειτουργικά αποτελέσματα συνεπικουρούμενο από την στήριξη και χρηματοδότηση των 

τραπεζών. Το πρώτο σκέλος περιλαμβάνει την επανασύσταση της πολιτικής των πωλήσεων, τον περιορισμό 

του κόστους, και την αρτιότερη διαχείριση της ρευστότητας. Το δεύτερο σκέλος περιλαμβάνει τη συμφωνία 

αναδιάρθρωσης του δανεισμού της εταιρίας με τις βασικές πιστώτριες τράπεζες και τη χρηματοδότηση με νέα 

κεφάλαια κίνησης. Το πρώτο μέρος της στήριξης των τραπεζών ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2014 και 

ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2014. Το δεύτερο μέρος το οποίο περιλαμβάνει χρηματοδότηση ύψους 6,5 

εκατ. ευρώ, ξεκίνησε να υλοποιείται τον Μάιο του 2015 με μερική εκταμίευση ποσού € 3,3 εκατ. Το δε 

υπόλοιπο ποσό, ύψους € 3,2 εκατ., αναμένεται να εκταμιευτεί εντός του Β εξαμήνου από τις τέσσερις 

συστημικές ελληνικές Τράπεζες, οι οποίες έμπρακτα δείχνουν τη στήριξη τους στην εταιρία. Ήδη η 

παραγωγική δραστηριότητα έχει διπλασιαστεί, και η εξαγωγική δραστηριότητα ξεκίνησε αμέσως μετά την 

μερική χρηματοδότηση και η διοίκηση της εταιρίας προσδοκά κατά το β΄ εξάμηνο του 2015 να καλύψει 

μεγάλο μέρος των απωλειών του α΄ εξαμήνου του 2015, επανερχόμενη σε κανονική λειτουργία. Εκτιμάτε ότι 

τα αποτελέσματα της αναδιάρθρωσης του δανεισμού και της πρόσθετης ρευστότητας που θα διοχετεύεται 

στην παραγωγική διαδικασία θα οδηγήσουν στη βελτίωση και εξυγίανση των οικονομικών στοιχείων και 

δεικτών της Εταιρείας και θα διασφαλίσουν την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της. 

 

6.3 Νέα λογιστικά πρότυπα και ερμηνείες της ΔΕΕΧΠ 

(α) Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν 

τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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

Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από 

την 01/01/2015 : 

 

 ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές (Levies)» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

17/06/2014) 

Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΧΑ 21. Η Διερμηνεία αποσαφηνίζει πότε μία 

εταιρεία θα πρέπει να αναγνωρίσει την υποχρέωση για την καταβολή εισφοράς που έχει επιβληθεί από το 

κράτος, στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Το ΕΔΔΠΧΑ 21 είναι μία διερμηνεία του ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, 

Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού». Το ΔΛΠ 37 θέτει τα κριτήρια για την 

αναγνώριση μίας υποχρέωσης, ένα εκ των οποίων είναι η παρούσα δέσμευση που προκύπτει από γεγονός του 

παρελθόντος, γνωστό ως δεσμευτικό γεγονός. Η διερμηνεία αναφέρει ότι το δεσμευτικό γεγονός που 

δημιουργεί την υποχρέωση για την καταβολή της εισφοράς είναι η ενέργεια που περιγράφεται στη σχετική 

νομοθεσία και η οποία επιφέρει την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία δεν έχει επίδραση στις 

ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 
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 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 01/01/2015) 

Το IASB προχώρησε τον 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. 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. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές 

Καταστάσεις. 

 

 

(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: 

 

 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 

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 
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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 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. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΚΡΙΤΑΣ AKRITAS ΑΠΑΛΟΙΦΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚ.ΘΕΣΗΣ BULGARIA

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 56.065.352 2.955 0 56.068.307

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 158.830 83.555 0 242.385

Λοιπά  στοιχεία ενεργητικού 18.136.146 152.925 (1.454.984) 16.834.086

Σύνολο ενεργητικού 74.360.328 239.435 (1.454.984) 73.144.778

Σύνολο υποχρεώσεων 67.314.411 2.045.438 (1.454.482) 67.905.367

Προσθήκες μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 29.227 554 (0) 29.781

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΚΡΙΤΑΣ AKRITAS ΑΠΑΛΟΙΦΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ BULGARIA

Κύκλος εργασιών 8.044.180 216.092 (216.092) 8.044.180

Μικτό αποτέλεσμα (1.470.582) 56.704 449 (1.413.430)

Επενδυτικά αποτελέσματα - - - -

Χρηματοοικονομικά έσοδα 35 10 - 45

Χρηματοοικονομικά έξοδα (2.240.211) (17.810) 0 (2.258.021)

Καθαρά χρηματοοικονομικά & επενδυτικά αποτελέσματα (2.240.176) (17.800) (0) (2.257.976)

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (5.768.571) (59.442) 449 (5.827.565)

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος (186.378) - (117) (186.494)

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) (5.954.949) (59.442) 332 (6.014.060)

Αποσβέσεις 1.266.425 886 (0) 1.267.311
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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 καθώς και την 

αγορά και μεταπώληση των προϊόντων της μητρικής. Το ποσοστό άμεσης συμμετοχής της μητρικής 

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

 

9.  Εμπράγματα Βάρη 

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

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 εταιρίας και του ομίλου. 

 

11. 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 

1/1-30/06/2015 1/1-30/06/2014

Μοριοσανίδα - Μελαμίνη 6.912.709 9.573.230

Polytheta / Postforming 1.034.793 1.143.269

Εμπορεύματα / Ά ύλες / Λοιπά 96.678 371.925

 8.044.180 11.088.424

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1/1-30/06/2015 1/1-30/06/2014

Bορείου Ελλάδος 2.940.848 3.301.503

Νοτίου Ελλάδος 3.730.962 4.986.410

Εξωτερικού / Τρίτων Χωρών 854.838 1.927.017

Ενδοκοινοτικές 517.532 873.493

8.044.180 11.088.424

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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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 

1.1-30.06.2015. 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. 

 

12. Κεφαλαιουχικές δαπάνες  

 

 

13. Αποθέματα 

 

 

Στην περίοδο 1/1-30/6/2015 αναγνωρίστηκαν προβλέψεις απομείωσης αποθεμάτων ποσού 280.000 ευρώ. 

 

14. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

Αριθμός εργαζομένων και κόστος μισθοδοσίας 

 

 

1.1-30.6.2015 1.1-30.6.2014 1.1-30.6.2015 1.1-30.6.2014

Επενδύσεις σε ενσώματα πάγια (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 29.781 1.222 29.227 1.222

Επενδύσεις σε ενσώματα πάγια (διακοπείσες δραστηριότητες) - 1.581 - -

Επενδύσεις σε άυλα πάγια - - - -

Σύνολο 29.781 2.803 29.227 1.222

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.1-30.6.2015 1.1-30.6.2014 1.1-30.6.2015 1.1-30.6.2014

Εμπορεύματα 1.017.725 1.069.553 1.017.641 1.069.397

Έτοιμα προιόντα & ημιτελή 3.289.272 2.663.744 3.289.272 2.663.744

Πρώτες και βοηθητικές ύλες 696.831 932.565 696.831 932.565

Λοιπά αποθέματα 62.216 1.070.739 62.216 1.070.739

Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων & αγορές 

υπό παραλαβή 892.378 1.609.570 2.179.974 2.558.630

Μείον : Προβλέψεις απομείωσης (980.000) (700.000) (980.000) (700.000)

Σύνολα 4.978.423 6.646.171 6.265.934 7.595.075

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.1-30.6.2015 1.1-30.6.2014 1.1-30.6.2015 1.1-30.6.2014

Αριθμός Μισθωτών 250 280 244 258

Κόστος Προσωπικού 3.375.813 3.495.389 3.324.679 3.384.334

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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15. Εποχικότητα πωλήσεων 

Οι πωλήσεις της εταιρίας 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 

επίδραση των καιρικών συνθηκών στην απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας παραγωγής αλλά και στη 

διανομή των πωληθέντων ειδών.  

 

16. Φόροι εισοδήματος 

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

 

Οι φορολογικοί συντελεστές που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του αναβαλλόμενου φόρου των 

προσωρινών διαφορών φορολογικής και λογιστικής βάσης είναι 26% για την Ελλάδα και 10% για την 

Βουλγαρία. Με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4334/2015 που δημοσιεύτηκε την 16 Ιουλίου 2015, ο 

συντελεστής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων στην Ελλάδα αυξήθηκε από 26% σε 29% με 

εφαρμογή από την 1 Ιανουαρίου 2015. Το γεγονός αυτό σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 10 αποτελεί μη διορθωτικό 

γεγονός καθώς η δημοσίευση του νόμου έγινε μετά το πέρας της κλειόμενης περιόδου. Η επίδραση της 

μεταβολής αυτής θα έχει ως αποτέλεσμα μια αύξηση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων κατά 

876,4 χιλ. ευρώ εκ των οποίων ποσό 65,5 χιλ. ευρώ αφορά μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο στοιχείων 

που είχαν αναγνωριστεί στην Καθαρή Θέση. Η διαφορά στον αναβαλλόμενο φόρο λόγω μεταβολής στον 

συντελεστή θα αναγνωριστεί στο τρίτο τρίμηνο της χρήσης 2015. 

 

17. Κέρδη ανά μετοχή 

 

 

1/1-30/06/2015 1/1-30/06/2014 1/1-30/06/2015 1/1-30/06/2014

Φόρος εισοδήματος έξοδο / (έσοδο)  -  -  -  - 

Αναβαλλόμενος φόρος έξοδο / (έσοδο) 186.494 45.125 186.378 44.466

Σύνολο φόρων στη κατάσταση αποτελεσμάτων 186.494 45.125 186.378 44.466

Αναβαλλόμενος φόρος Χρεώση / (Πίστωση) 

Ιδίων Κεφαλαίων  -  -  -  - 

Μεταβολή Αναβαλλόμενων Φορολογικών Υποχρεώσεων 186.494 45.125 186.378 44.466

ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κέρδη ανά μετοχή

1/1-30/06/2015 1/1-30/06/2014 1/1-30/06/2015 1/1-30/06/2014

Κέρδη /(ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους της 

μητρικής
(6.014.060) (5.858.397) (5.954.949) (6.073.422)

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (0,4626) (0,4506) (0,4581) (0,4672)

ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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18. Δανεισμός  

 

 

 Δανεισμός Μητρικής Εταιρείας 

Ομολογιακά δάνεια: 

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

α) Σύμβαση της 30
ης

 Δεκεμβρίου 2010 (τροποποίηση 12
ος

 /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 

5m (για περίοδο εκτοκισμού με αφετηρία την 15/1/2015 και έως 30/11/2015) πλέον περιθωρίου (spread) 

5,00%. 

β) Σύμβαση της 11
ης

 Σεπτεμβρίου 2007 (τροποποίηση 19/1/2015)  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 

30/6/2015 31/12/2014 30/6/2015 31/12/2014

Μακροπρόθεσμα δάνεια

Ομολογιακά δάνεια 0 20.905.355 0 20.905.355

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

Τραπεζικά δάνεια 22.613.267 19.360.463 22.113.267 18.858.935

Ομολογιακά δάνεια αναταξινομημένα βάσει 

παρ. 66 ΔΛΠ 1 22.424.617 905.260 22.424.617 905.260

45.037.884 20.265.723 44.537.884 19.764.195

Σύνολο δανείων 45.037.884 41.171.078 44.537.884 40.669.551

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Έτος Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Σύνολο

2015 1.420.479,50 42.000,00 1.462.479,50

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 1.800.000,00 510.401,00 2.310.401,00

2020 κ.εξ. 12.700.000,00 0,00 12.700.000,00

Σύνολα 21.320.479,50 1.056.401,00 22.376.880,50



 

 

Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση για την εξαμηνιαία περίοδο  

από την 1
η
 Ιανουαρίου έως την 30

η 
 Ιουνίου 2015 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 

28 

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

διακανονισμού για τουλάχιστον δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία αυτή.  

 

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

 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 N.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 11
ης

 Σεπτεμβρίου 2007 μεταξύ της 

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

3.000.000,00 ευρώ επί των γραφείων Αλεξανδρούπολης και β) την εκχώρηση – ενεχυρίαση ενδεχόμενων 

μελλοντικών ασφαλιστικών απαιτήσεων εκ του ως άνω υποθηκευμένου ακινήτου. 

 

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: 

 

α) Εταιρείας 

 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. 
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β) 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.  

 

19.  Δεσμεύσεις / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 

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. 

 

20. Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση της εύλογης αξίας 

των χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 13 

«Επιμέτρηση εύλογης αξίας»: 

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, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και 

Επιμέτρηση», 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 
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Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατά την 

ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με βάση την ιεραρχία της 

εύλογης αξίας και ως εξής : 

 

 

 

Κατά την διάρκεια της περιόδου 1/1-30/6/2015 απαιτήσεις από ΝΠΔΔ αποτιμώμενες στην ονομαστική αξία 

(Επίπεδο 3) αναπροσαρμόστηκαν σε όρους παρούσας αξίας χρησιμοποιώντας δεδομένα αγοράς (επιτόκιο 

προεξόφλησης). ως εκ τούτου και σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 13, την 30/06/2015 αποτιμώνται στην εύλογη αξία 

επιπέδου 2 (βλέπε και στη σημ. 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Μη Κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού 30/6/2015 31/12/2014 Ιεραρχία εύλογης αξίας

Επενδύσεις σε ακίνητα 2.260.000 2.260.000 Επίπεδο 1

Σύνολο 2.260.000 2.260.000

Κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού

Εμπορικές απαιτήσεις 7.900.077 8.706.951 Επίπεδο 3

Απαιτήσεις από ΝΠΔΔ - 4.216.913 Επίπεδο 3

Απαιτήσεις από ΝΠΔΔ (αναπροσαρμοσμένο) 3.042.812 - Επίπεδο 2

Λοιπές απαιτήσεις 556.174 (8.433 ) Επίπεδο 3

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 356.600 297.952 Επίπεδο 3

Σύνολο 11.855.663 13.213.384

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δανεισμός 0 20.905.355 Επίπεδο 2

Σύνολο 0 20.905.355

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δανεισμός 45.037.884 20.265.723 Επίπεδο 2

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 10.873.841 12.847.901 Επίπεδο 3

Σύνολο 55.911.725 33.113.623

Σύνολο υποχρεώσεων 55.911.725 54.018.979
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21. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

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

 

 

 

 

22. Χρηματοοικονομικά έξοδα 

 

 

Λόγω της αστάθειας του οικονομικού περιβάλλοντος και της υπερημερίας στις πληρωμές του Δημοσίου, 

αναγνωρίστηκε βάσει του ΔΛΠ 39, στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της περιόδου  ποσό 1.174.101,61 

€ που αφορά το κόστος προσαρμογής στην παρούσα αξία απαιτήσεων από τον ΟΑΕΔ. 

 

Εταιρείας

Διεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα Θυγατρικές Σύνολο

Akritas Bulgaria ATE - OΔΓΕ Λοιπά 

α) Διεταιρικές πωλήσεις  αγαθών & υπηρεσιών  - 5.248  - 5.248

β) Διεταιρικές αγορές αγαθών & υπηρεσιών 216.173  -  - 216.173

γ) Απαιτήσεις 1.349.128  -  - 1.349.128

δ) Υποχρεώσεις  - 1.117.184  - 1.117.184

 

Συναλλαγές και υπόλοιπα με μέλη Δ.Σ. και Διευθυντές

ε) Αμοιβές & έξοδα διευθυντικών στελεχών & μελών Δ.Σ.  -  - 30.617 30.617

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

ζ) Υποχρεώσεις σε διευθυντικά  στελέχη  & μέλη  Δ.Σ.  -  - 125.400 125.400

Λοιπά Συνδεμένα μέρη

Ομίλου

Διεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα Θυγατρικές Σύνολο

Akritas Bulgaria ATE - OΔΓΕ Λοιπά 

α) Διεταιρικές πωλήσεις  αγαθών & υπηρεσιών  - 5.248  - 5.248

β) Διεταιρικές αγορές αγαθών & υπηρεσιών  -  -  -  - 

γ) Απαιτήσεις  -  -  -  - 

δ) Υποχρεώσεις  - 1.117.184  - 1.117.184

Συναλλαγές και υπόλοιπα με μέλη Δ.Σ. και Διευθυντές  

ε) Αμοιβές & έξοδα διευθυντικών στελεχών & μελών Δ.Σ.  -  - 39.833 39.833

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

ζ ) Υποχρεώσεις σε διευθυντικά  στελέχη  & μέλη  Δ.Σ.  -  - 125.400 125.400

Λοιπά Συνδεμένα μέρη

30/6/2015 30/6/2014 30/6/2015 30/6/2014

Έξοδα τόκων

 - Μακροπρόθεσμα δάνεια 453.599 752.713 453.599 752.713

 - Λοιπά Τραπεζικά δάνεια 552.813 521.374 535.003 426.250

 - Χρηματοδοτικές Μισθώσεις  - 1.104  -  - 

 - Προμήθειες κλπ έξοδα τραπεζών 67.581 67.421 67.581 67.421

Σύνολο Τόκοι δανέιων κλπ έξοδα 1.083.920 1.342.613  1.056.182 1.246.384

Τόκοι υποχρεώσεων προσωπικού 9.927 19.990 9.927 19.990

Χρηματοοικονομικό κόστος αποτίμησης 

απαιτήσεων στην Παρούσα αξία 1.174.102  - 1.174.102  - 

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 2.258.021 1.362.602 2.240.211 0 1.266.374

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ
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23. 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. 

 

24. Μεταγενέστερα Γεγονότα  

Η τραπεζική αργία που έλαβε χώρα εντός του πρώτου εικοσαήμερου του Ιουλίου 2015 και η συνεχιζόμενη 

επιβολή διαφόρων περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων ενέτειναν την οικονομική αβεβαιότητα, καθώς και 

τις πιέσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στα δημοσιονομικά μεγέθη. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική 

κυβέρνηση στις 8 Ιουλίου 2015 υπέβαλε αίτημα τριετούς χρηματοδότησης στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 

Σταθερότητας (ΕΜΣ). Στις 12 Ιουλίου 2015 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε 

σχετική ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία η Ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να θεσμοθετήσει σειρά μέτρων 

ως προαπαιτούμενα για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο την κατάρτιση ενός νέου προγράμματος 

οικονομικής βοήθειας στο πλαίσιο του EΜΣ. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 15 και 23 Ιουλίου ενέκρινε 

μέρος από τα προαπαιτούμενα που είχαν τεθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με την ψήφιση του ν. 4333/2015 

«Για τη διαπραγμάτευση και σύναψη δανειακής σύμβασης με τον ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθερότητας 

(ESM)» και του ν. 4334/2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με το 

Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)», ενώ ακολούθησε στις 14 Αυγούστου η ψήφιση του ν. 4336/2015 

«Συνταξιοδοτικές διατάξεις − κύρωση του σχεδίου σύμβασης οικονομικής ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό 

Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της συμφωνίας χρηματοδότησης». Στο βαθμό 

που η Ελληνική κυβέρνηση και οι διεθνείς πιστωτές της βρίσκονται σε κοινή πορεία για την εφαρμογή του 

νέου προγράμματος χρηματοδότησης, η κατάσταση εκτιμάται ότι θα ομαλοποιείται σταδιακά, ωστόσο το 

αποτέλεσμα μιας τέτοιας διαδικασίας δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια στην παρούσα φάση. Μια 

ενδεχόμενη αδυναμία εφαρμογής της συμφωνίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε παράταση ή και επιδείνωση 

της υφιστάμενης κατάστασης, πρόσθετα μέτρα περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων και να έχει αρνητική 

επίδραση στη δραστηριότητα και τις ταμειακές ροές του Ομίλου.  

 

Με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4334/2015 που δημοσιεύτηκε την 16 Ιουλίου 2015, ο συντελεστής φόρου 

εισοδήματος των νομικών προσώπων στην Ελλάδα αυξήθηκε από 26% σε 29% και η προκαταβολή του 

φόρου εισοδήματος αυξήθηκε από 80% σε 100%. Οι αλλαγές αυτές έχουν εφαρμογή από την 1 Ιανουαρίου 
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2015. Η επίδραση της αύξησης του συντελεστή φορολογίας στον αναβαλλόμενο φόρο της Εταιρείας 

παρουσιάζεται στην σημ.16. 

 

Δεν υπάρχουν άλλα 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, 28 Αυγούστου 2015 

 

 

 

H 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΄ 
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Ε. Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου  

 

 

Διεύθυνση διαδικτύου  : www.akritas.gr Νόμιμος Ορκωτός Ελεγκτής  : Εμμανουήλ Νικ. Διαμαντουλάκης, Α.Μ . ΣΟΕΛ 13101

Ημερομηνία έγκρισης των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων 28-Αυγ-2015 Ελεγκτική εταιρία    : Grant Thornton A.E.,  Α.Μ . ΣΟΕΛ 127

Τύπος έκθεσης επισκόπησης : Με Σύμφωνη Γνώμη - Έμφαση Θέματος 

ΕΝΟ ΠΟ ΙΗΜΕΝΑ  ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/06/2015 31/12/2014 30/06/2015 31/12/2014
Συνεχιζόμενες 

Δραστηριότητες

Διακοπείσες 

Δραστηριότητες
Σύνολο

Συνεχιζόμενες 

Δραστηριότητες

Διακοπείσες 

Δραστηριότητες
Σύνολο

Κύκλος εργασιών 8.044.180 10.810.325 278.099 11.088.424 4.752.917 6.153.073 131.557 6.284.630

53.808.307 54.061.211 53.805.352 54.058.029 Μικτά κέρδη / (ζημίες) (1.413.430) (1.704.191) (5.345) (1.709.535) (402.534) (870.972) (2.528) (873.500)

2.260.000 2.260.000 2.260.000 2.260.000 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

39.667 39.078 39.614 38.919 επενδυτικών αποτελεσμάτων (3.569.590) (4.339.999) (110.692) (4.450.691) (1.579.370) (2.671.855) (52.364) (2.724.219)

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 202.718 202.718 119.216 119.216 Κέρδη / (ζημίες ) προ φόρων  (5.827.565) (5.606.365) (206.907) (5.813.272) (3.219.112) (3.303.653) (99.486) (3.403.138)

Αποθέματα 4.978.423 6.646.171 6.265.934 7.595.075 Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους   (Α) (6.014.060) (5.650.831) (207.565) (5.858.397) (3.255.363) (3.181.946) (100.144) (3.282.091)

Απαιτήσεις από πελάτες 7.900.077 8.706.951 7.960.754 8.782.026 Κατανέμονται  σε :

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.598.986 4.208.481 3.574.872 4.188.843 Ιδιοκτήτες μητρικής (6.014.060) (5.650.831) (207.565) (5.858.397) (3.255.363) (3.181.946) (100.144) (3.282.091)

Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 356.600 297.952 334.586 128.293 Μη ελέγχουσες συμμετοχές  -  -  -  -  -  -  -  - 

ΣΥΝΟ ΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Υ 73.144.778 76.422.562 74.360.328 77.170.401 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  (Β)  -  -  -  -  -  -  -  - 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  (Α)  +  (Β) (6.014.060) (5.650.831) (207.565) (5.858.397) (3.255.363) (3.181.946) (100.144) (3.282.091)

Κατανέμονται  σε :

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΧΡΕΩΣΕΙΣ  Ιδιοκτήτες μητρικής (6.014.060) (5.650.831) (207.565) (5.858.397) (3.255.363) (3.181.946) (100.144) (3.282.091)

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

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (7.760.589) (1.746.529) (5.954.083) 866 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή  βασικά (σε ευρώ ) (0,4626) (0,4347) (0,0160) (0,4506) (0,2504) (0,2448) (0,0077) (0,2525)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής   (α) 5.239.411 11.253.471 7.045.917 13.000.866 Κέρδη / (ζημίες ) προ φόρων , χρηματοδοτικών  

Μη ελέγχουσες συμμετοχές             (β)  -  -  -  - επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (2.373.403) (3.129.455) 52.741 (3.076.714) (981.254) (2.066.692) 29.240 (2.037.452)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων      (γ) = (α) + (β) 5.239.411 11.253.471 7.045.917 13.000.866

Μακροπρόθεσμες αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 7.871.579 7.685.085 7.871.756 7.685.378

Επιχορηγήσεις επενδύσεων 1.964.403 2.035.388 1.964.403 2.035.388

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  - 20.905.355  - 20.905.355
Συνεχιζόμενες 

Δραστηριότητες

Διακοπείσες 

Δραστηριότητες
Σύνολο

Συνεχιζόμενες 

Δραστηριότητες

Διακοπείσες 

Δραστηριότητες
Σύνολο

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.015.412 1.287.112 2.007.491 1.270.682 Κύκλος εργασιών 8.044.180 10.889.895 - 10.889.895 4.752.917 6.204.136 - 6.204.136

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 45.037.884 20.265.723 44.537.884 19.764.195 Μικτά κέρδη / (ζημίες) (1.470.582) (1.593.494) - (1.593.494) (421.075) (825.347) - (825.347)

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 11.016.089 12.990.428 10.932.877 12.508.537 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

Σύνολο υποχρεώσεων                  (δ) 67.905.367  65.169.091  67.314.411  64.169.535 επενδυτικών αποτελεσμάτων (3.528.396) (4.147.590) - (4.147.590) (1.578.451) (2.576.736) - (2.576.736)

73.144.778 76.422.562 74.360.328 77.170.401 Κέρδη / (ζημίες ) προ φόρων  (5.768.571) (6.028.956) - (6.028.956) (3.209.102) (3.823.534) - (3.823.534)

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους   (Α) (5.954.949) (6.073.422) - (6.073.422) (3.242.850) (3.702.509) - (3.702.509)

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  (Α)  +  (Β) (5.954.949) (6.073.422) - (6.073.422) (3.242.850) (3.702.509) - (3.702.509)

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή  βασικά (σε ευρώ ) (0,4581) (0,4672)  - (0,4672) (0,2494) (0,2848)  - (0,2848)

ΕΝΟ ΠΟ ΙΗΜΕΝΑ  ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κέρδη / (ζημίες ) προ φόρων , χρηματοδοτικών  

30/06/2015 30/06/2014 30/06/2015 30/06/2014 επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (2.333.095) (2.937.046) - (2.937.046) (1.070.360) (1.971.573) - (1.971.573)

11.253.471 23.842.364 13.000.866 23.821.019

(6.014.060) (5.650.831) (5.954.949) (6.073.422)

 - (207.565)  -  - Έμμεση Μέθοδος

5.239.411 17.983.968 7.045.917 17.747.597 01/01- 30/06/15 01/01- 30/06/14 01/01- 30/06/15 01/01- 30/06/14

Λειτουργικές Δραστηριότητες

Κέρδη (ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (5.827.565) (5.606.365) (5.768.571) (6.028.956)

Κέρδη προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) - (206.907) -  - 

Πλέον : Προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 1.267.311 1.281.808 1.266.425 1.281.808

Προβλέψεις 295.127 1.089.274 303.637 1.089.274

Απομείωση επενδύσεων - - - 615.000

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 2.257.976 1.266.366 2.240.176 1.266.366

Άλλα μη ταμειακά έξοδα (έσοδα) (61.197) (51.274) (61.197) (51.274)

Πλέον (μείον) προσαρμογές για μεταβολές 

λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης 

Μείωση / (αύξηση)  αποθεμάτων 345.461 (89.126) 63.925 (89.126)

Εταιρείας Ομίλου Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων 500.673 (971.757) 261.141 (971.757)

278.081 278.081 Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων ( πλην δανειακών ) (1.094.741) 731.400 (764.613) 731.400

236.592 236.592 (2.316.954) (2.556.581) (2.459.077) (2.157.265)

980.000 980.000 Μείον :   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 1.030.638 1.558.721 1.011.301 1.558.721

Εταιρείας Ομίλου Καταβεβλημένοι φόροι 432.358 48.876 162.471 48.876

5.248 5.248 Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - (1.011.392) -  - 

216.173 - Σύνολο εισροών / (εκροών)  από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (3.779.950) (3.152.786) (3.632.849) (3.764.862)

1.349.128 - Επενδυτικές δραστηριότητες  

1.117.184 1.117.184 Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων (29.781) (1.222) (29.227) (1.222)

30.617 39.833 Τόκοι εισπραχθέντες 45 8 35 8

- - Λοιπές εισροές ( εκροές ) που δεν περιλαμβάνονται στο 

125.400 125.400 κεφάλαιο κίνησης - 1.500 - 1.500

Επενδυτικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - (1.567) -  - 

Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων (β) (29.736) (1.281) (29.192) 286

Χρηματοδοτικές  δραστηριότητες 

Αναλήψεις / (εξοφλήσεις) δανείων 3.868.334 3.884.753 3.868.334 3.884.753

Χρηματοδοτικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - (669.380) - -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες 
(γ) 3.868.334 3.215.373 3.868.334 3.884.753

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα  

της περιόδου (α) + (β) +(γ) 58.648 61.306 206.293 120.177

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 297.952 195.305 128.293 117.307

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 356.600 256.611 334.586 237.483

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟ ΥΛΟ Σ Ο  Ο ΙΚΟ ΝΟ ΜΙΚΟ Σ  Δ/ΝΤΗΣ Ο  ΠΡΟ ΪΣΤ/ΝΟ Σ ΛΟ ΓΙΣΤΗΡΙΟ Υ

ΓΕΩΡΓΙΟ Σ  Α.  ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Χ.  ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΛΑΜΠΟ ΥΡΑΣ

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

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

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

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

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

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

δ) Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη

ΛΟ ΥΚΙΑ Α. ΣΑΡΑΝΤΗ

Α.Δ.Τ.  AZ 416192

γ) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη

(01/01/2015 & 01/01/2014 αντίστοιχα)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 

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

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

α) Έσοδα

 επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας και του ομίλου .

ΠΡΟ ΣΘΕΤΑ ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟ ΦΟ ΡΙΕΣ

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

Επενδύσεις σε ακίνητα

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Λοιπές προβλέψεις

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

8. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τα  συνδεδεμένα μέρη (Δ.Λ.Π.24) για την περίοδο 01/01 έως 30/06/2015 έχουν ως εξής (ποσά σε €): 

ΕΝΟ ΠΟ ΙΗΜΕΝΑ  ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ

01/01- 30/06/14 01/04- 30/06/14

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

01/01- 30/06/15 01/04- 30/06/15

01/04- 30/06/15

01/04- 30/06/14

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01- 30/06/15

01/01- 30/06/14

 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

από 01 Ιανουαρίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2015 (σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

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

στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι ενοποιημένες και οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του Νόμιμου Ελεγκτή, όπου αυτή απαιτείται. 

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

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

4. Πληροφορίες για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του ομίλου αναφέρονται στη σημείωση 11 των οικονομικών καταστάσεων.

Η ΠΡΟ ΕΔΡΟ Σ  ΤΟ Υ Δ.Σ. 

7. Τα ποσά των σχηματισμένων προβλέψεων την 30/06/2015  αναλύονται ως εξής (ποσά σε €) : 

Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Προβλέψεις για επιδικίες 

β) Έξοδα

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

Αλεξανδρούπολη  28 Αυγούστου 2015

 Εφιστούμε την προσοχή σας στην παράγραφο 6.2 της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και στο γεγονός ότι το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου 

είναι αρνητικό κατά 39,2 εκατ. ευρώ, η κεφαλαιακή του  επάρκεια έχει επιδεινωθεί σημαντικά και ο δείκτης “Αποτελέσματα  προ φόρων χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων” (EBITDA) του ομίλου και για την εξαμηνιαία περίοδο 1.1 έως 30.6.2015 ήταν αρνητικός. Τα 

παραπάνω γεγονότα σε συνδυασμό με τις γενικότερες δυσμενείς συνθήκες και περιορισμούς στην Ελληνική οικονομία υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους 

αβεβαιότητας για την ικανότητα του Ομίλου να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά του . Στην επεξηγηματική σημείωση 6.2 παρατίθενται και οι 

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

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

     και στον Όμιλο 250 και 280 άτομα αντίστοιχα. 

6. Το απασχολούμενο στη μητρική εταιρεία προσωπικό κατά την 30/06/2015 και κατά την 30/06/2014 ανέρχεται σε 244 και 258 άτομα αντίστοιχα

ΕΝΟ ΠΟ ΙΗΜΕΝΑ  ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

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

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου                                                              

(30/06/2015 & 30/06/2014 αντίστοιχα)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους                                    

(συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

1. Οι ενοποιούμενες εταιρείες και η αντίστοιχη μέθοδος ενοποίησης αναφέρονται στη σημείωση 8 των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (διακοπ.δραστηριότητες)



 

 

Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση για την εξαμηνιαία περίοδο  

από την 1
η
 Ιανουαρίου έως την 30

η 
 Ιουνίου 2015 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 
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