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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2017 έως 31 ∆εκεµβρίου 2017
( δηµοσιευµένα βάσει του κ.ν.2190/20 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆.Π.Χ.Α. )
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. και του ΟΜΙΛΟΥ. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την
Εταιρία ή τον Όµιλο να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι ενοποιηµένες και οι εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή, όπου αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
∆ιεύθυνση έδρας εταιρείας :
Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών :
Αρ. ΓΕΜΗ :
Αρµόδια Υπηρεσία - Νοµαρχία :

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου :
Εκτελεστικά µέλη
Λουκία Α. Σαράντη - Πρόεδρος
Γεώγιος Α. Σαράντης - Αντιπρόεδρος
Ευθύµιος Κ. Κωνσταντόπουλος - ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων από ∆.Σ. :
Νόµιµος Ελεγκτής :
Ελεγκτική Εταιρεία :

Σωκράτη Οικονόµου 3, Αλεξανδρούπολη Τ.Κ. 68100
11141/06/Β/86/29
54408721000
Υπουργείο Οικονοµίας Ανάπτυξης και Τουρισµού
Γ.Γ.Εµπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιριών & Πίστεως
28-Απρ-2018
Κωνσταντίνος Εµ. Κανακαράκης - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30371
Grant Thornton A.E. Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :

Χωρίς επιφύλαξη - µε ουσιώδη αβεβαιότητα που σχετίζεται µε τη

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου :

Μη εκτελεστικά µέλη
∆ηµήτριος Καιρίδης - Ανεξάρτητο µέλος
Βασίλειος Α. Παπαδόπουλος - Ανεξάρτητο µέλος
Γεώργιος Χ. Βαλαβάνης - Ανεξάρτητο µέλος

Σαράντης Π. Γκάγκας - Εκτελεστικό µέλος

www.akritas.gr

συνέχιση της δραστηριότητας
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2017

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

31/12/2017

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

31/12/2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Κύκλος εργασιών

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέµατα

1/1 - 31/12/2016
25.895.841

1.562.372

924.234

1.236.657

332.430

47.521.941

45.154.825

47.520.768

4.608.919

4.608.919

4.608.919

56.758

24.992

56.758

24.992

επενδυτικών αποτελεσµάτων

(2.361.409)

(4.874.057)

(2.397.765)

(2.790.183)

-

-

223.554

223.554

Κέρδη / (ζηµίες ) προ φόρων

(5.549.679)

(8.039.492)

(5.556.346)

(8.439.008)

156.811

179.752

119.069

119.146

Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α)

(5.168.108)

(7.033.810)

(5.151.912)

(7.407.956)

4.609.871

6.750.583

4.609.805

6.750.511

(5.168.108)

(7.033.810)

(5.151.912)

(7.407.956)

-

-

-

-

(21.778)

-

(21.778)

-

(5.189.886)

(7.033.810)

(5.173.690)

(7.407.956)

(5.189.886)

(7.033.810)

(5.173.690)

(7.407.956)

-

-

-

-

(0,3992)

(0,5411)

(0,3980)

(0,5698)

(26.515)

(2.528.173)

(63.603)

(2.790.183)

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και

Κατανέµονται σε :

Απαιτήσεις από πελάτες

5.427.903

4.623.297

5.427.883

4.623.210

Ιδιοκτήτες µητρικής

3.707.410

3.561.120

3.659.568

3.496.307

Μη ελέγχουσες συµµετοχές

251.585

185.416

248.535

176.833

63.974.865

67.456.021

64.108.917

67.544.240

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1/1 - 31/12/2017
30.544.301

4.608.919

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα

1/1 - 31/12/2016
25.895.841

45.155.607

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Μικτά κέρδη / (ζηµίες)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 - 31/12/2017
30.544.301

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β)
Κατανέµονται σε :
Ιδιοκτήτες µητρικής

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο

Μη ελέγχουσες συµµετοχές

13.000.000

13.000.000

13.000.000

13.000.000

(24.596.449)

(19.406.563)

(24.580.233)

(19.406.543)

(11.596.449)

(6.406.563)

(11.580.233)

(6.406.543)

-

-

-

-

(11.596.449)

(6.406.563)

(11.580.233)

(6.406.543)

Μακροπρόθεσµες αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

6.071.994

6.485.323

6.071.994

6.485.323

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

Επιχορηγήσεις επενδύσεων

1.651.168

1.779.339

1.651.168

1.779.339

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

2.393.247
54.651.031

3.476.068
51.527.483

2.384.815
54.249.521

3.466.250
51.026.786

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

10.803.874

10.594.370

11.331.653

11.193.085

Σύνολο υποχρεώσεων

75.571.314

73.862.584

75.689.150

73.950.783

63.974.865

67.456.021

64.108.917

67.544.240

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α)
Μη ελέγχουσες συµµετοχές
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

(β)
(γ) = (α) + (β)

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
(δ)

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

(γ) + (δ)

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή βασικά (σε ευρώ )
Κέρδη / (ζηµίες ) προ φόρων , χρηµατοδοτικών
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

Έµµεση Μέθοδος

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1 - 31/12/2017

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 - 31/12/2016

1/1 - 31/12/2017

1/1 - 31/12/2016

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)

(5.549.679)

(8.039.492)

(5.556.346)

(8.439.008)

Πλέον : Προσαρµογές για:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

Αποσβέσεις

2.463.064

2.474.055

2.462.332

2.472.656

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Προβλέψεις

(407.361)

1.986.393

(405.974)

1.986.344

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2017 και 31/12/2016 αντίστοιχα)

(6.406.563)
(5.189.886)
(11.596.449)

31/12/2016
627.247
(7.033.810)
(6.406.563)

Επενδυτικά αποτελέσµατα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2017
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2017 και 01/01/2016 αντίστοιχα)

31/12/2017
(6.406.543)
(5.173.690)
(11.580.233)

31/12/2016
1.001.412
(7.407.956)
(6.406.543)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Οι ενοποιούµενες εταιρείες και η αντίστοιχη µέθοδος ενοποίησης αναφέρονται στη σηµείωση 2 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας.
∆εν υπήρξε µεταβολή στη δοµή του οµίλου ή στις µεθόδους ενοποίησης των εταιρειών του οµίλου.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας περιλαµβάνονται µόνο στις ανωτέρω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.
Πληροφορίες για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του οµίλου αναφέρονται στη σηµείωση 36 των οικονοµικών καταστάσεων.
Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2016 πλέον αυτές που αφορούν νέα πρότυπα & διερµηνείες.
∆εν 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.

7.

Τα ποσά των σχηµατισµένων προβλέψεων την 31.12.2017 αναλύονται ως εξής (ποσά σε €) :
Εταιρείας
0
150.569

Προβλέψεις για επιδικίες
Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
8.
9.

Λοιπές προβλέψεις
1.367.000
1.367.000
Πληροφορίες για τα εµπράγµατα βάρη του οµίλου αναφέρονται στη σηµείωση 16 της οικονοµικής έκθεσης.
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα µε τα συνδεδεµένα µέρη (∆.Λ.Π.24) για την περίοδο 01.01 έως 31.12.2017 έχουν ως εξής (ποσά σε €):
Εταιρείας
141.991
2.631.131
72.369

α) Έσοδα
β) Έξοδα
γ) Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη

10.
11.

Οµίλου
0
150.569

Οµίλου
141.991
44.878
72.369

8.581

14.544

11.478

191.946

Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα

3.179.689

3.150.891

3.147.104

3.112.395

Άλλα µη ταµειακά έξοδα (έσοδα)
Λειτουργικές ταµειακές ροές πριν από τις µεταβολές κεφαλαίου κίνησης
Πλέον (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων ( πλην δανειακών )

(105.713)

(103.898)

(105.713)

(103.898)

(411.419)

(517.507)

(447.120)

(779.566)

2.140.713
(522.512)
(667.401)

(2.581.104)
(884.211)
(723.107)

2.140.706
(539.550)
(738.353)

(2.581.107)
(839.172)
(140.716)

Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Εισπράξεις από την εκποίηση ενσωµάτων και άυλων πάγιων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Λοιπές εισροές ( εκροές ) που δεν περιλαµβάνονται στο κεφάλαιο κίνησης
Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Αναλήψεις / (εξοφλήσεις) δανείων
Πληρωµή µερισµάτων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα
της περιόδου (α) + (β) +(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

539.381

(4.705.929)

415.684

(4.340.561)

(α)

2.010.706
(876.905)
(594.420)

3.024.761
(1.209.807)
(6.520.883)

1.978.121
(876.920)
(685.518)

2.986.261
(1.210.284)
(6.116.539)

(β)

(139.975)
2.897
15
(1.156.899)
(1.293.961)

(886.724)
500
153
1.620.484
734.413

(139.634)
15
(1.156.899)
(1.296.517)

(886.337)
(400.955)
500
149
1.620.484
333.842

(γ)

1.954.551
1.954.551

5.806.385
(83.009)
5.723.376

2.053.737
2.053.737

5.805.687
(83.009)
5.722.678

66.169
185.416
251.585

(63.095)
248.511
185.416

71.702
176.833
248.535

(60.019)
236.852
176.833

δ) Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένα µέρη
829.025
ε) Αµοιβές & έξοδα διευθυντικών στελεχών & µελών ∆.Σ.
100.059
137.664
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & µέλη ∆.Σ.
822
822
ζ ) Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη & µέλη ∆.Σ.
∆εν κατέχονται ίδιες µετοχές ή µετοχές της µητρικής από θυγατρικές εταιρείες.
Το απασχολούµενο προσωπικό στην εταιρεία και τον όµιλο την 31.12.17 ανέρχεται σε 237 και 243 άτοµα αντίστοιχα (31.12.16 : 232 και 237 άτοµα αντίστοιχα )
Στην Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών γίνεται αναφορά σε ουσιώδη αβεβαιότητα που σχετίζεται µε τη συνέχιση της δραστηριότητας ως εξής:
Εφιστούµε την προσοχή σας στις σηµειώσεις (3.2) & (16) επί των οικονοµικών καταστάσεων όπου περιγράφεται ότι το κεφάλαιο κίνησης του Οµίλου και της Εταιρείας είναι αρνητικό κατά
-51,7 εκατ. ευρώ, τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου και της Εταιρείας είναι αρνητικά 11,6 εκατ. ευρώ και συνεπώς έχουν εφαρµογή για την Εταιρεία οι διατάξεις των άρθρων 47 και 48 του
Κ.Ν.2190/20. Οι συνθήκες αυτές υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχοµένως θα εγείρει σηµαντική αµφιβολία σχετικά µε την δυνατότητα του Οµίλου και της
Εταιρείας να συνεχίσουν την δραστηριότητα τους. Η έγκριση του Σχεδίου Αναδιαρθρώσεως από τις πιστώτριες τράπεζες, η χρηµατοδότη και η εκτέλεση του, αποτελούν προϋπόθεση για
την αποκατάσταση του κεφαλαίου κίνησης και τη χρηµατοοικονοµική ισορροπία της εταιρείας καθώς και για την οµαλή συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας και του οµίλου. Στη
γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό.

Αλεξανδρούπολη , 28 Απριλίου 2018
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΛΟΥΚΙΑ Α. ΣΑΡΑΝΤΗ
Α.∆.Τ. AZ 416192

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΣΑΡΑΝΤΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ 417091

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.Τ. AK 783996

ΜΙΧΑΗΛ ∆ΑΛΑΜΠΟΥΡΑΣ
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 0057212/ Α΄

