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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
από 01 Ιανουαρίου 2016 έως 30 Ιουνίου 2016 (σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)
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.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διεύθυνση διαδικτύου :
Ημερομηνία έγκρισης των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων

Νόμιμος Ελεγκτής :
Ελεγκτική εταιρία :
Τύπος έκθεσης επισκόπησης :

www.akritas.gr
31-Αυγ-2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Εμμανουήλ Νικ. Διαμαντουλάκης, Α.Μ. ΣΟΕΛ 13101
Grant Thornton A.E., Α.Μ. ΣΟΕΛ 127
Με Σύμφωνη Γνώμη - Έμφαση Θέματος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
30/06/2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2015

30/06/2016

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Κύκλος εργασιών

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα

47.964.694

52.142.320

47.963.189

52.140.135

4.608.459

1.582.000

4.608.459

1.582.000

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Μικτά κέρδη / (ζημίες)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01- 30/06/16
12.079.230

01/01- 30/06/15
8.044.180

01/01- 30/06/16
12.079.230

01/01- 30/06/15
8.044.180

(56.877)

(1.413.430)

(352.007)

(1.470.582)

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και

29.243

33.907

29.243

33.907

επενδυτικών αποτελεσμάτων

(2.015.288)

(3.569.590)

(2.150.544)

(3.528.396)

205.193

205.193

119.216

119.216

Κέρδη / (ζημίες ) προ φόρων

(3.031.052)

(5.827.565)

(3.145.187)

(5.768.571)

Αποθέματα

5.746.548

4.303.479

5.746.480

4.303.404

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)

(2.956.898)

(6.014.060)

(3.071.033)

(5.954.949)

Απαιτήσεις από πελάτες

6.501.791

5.740.182

6.501.162

5.740.064

Κατανέμονται σε :

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

3.720.655

3.518.475

3.587.977

3.498.731

Ιδιοκτήτες μητρικής

(2.956.898)

(6.014.060)

(3.071.033)

(5.954.949)

421.699

248.511

417.687

236.852

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

-

-

-

-

69.198.281

67.774.067

68.973.413

67.654.310

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

-

-

-

-

(2.956.898)

(6.014.060)

(3.071.033)

(5.954.949)

(2.956.898)

(6.014.060)

(3.071.033)

(5.954.949)

-

-

-

-

(0,2275)

(0,4626)

(0,2362)

(0,4581)

(833.489)

(2.373.403)

(969.425)

(2.333.095)

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)
Κατανέμονται σε :
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ιδιοκτήτες μητρικής

Μετοχικό Κεφάλαιο

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

13.000.000

13.000.000

13.000.000

13.000.000

(15.329.652)

(12.372.753)

(15.069.621)

(11.998.588)

(2.329.652)

627.247

(2.069.621)

1.001.412

-

-

-

-

(2.329.652)

627.247

(2.069.621)

1.001.412

Μακροπρόθεσμες αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Επιχορηγήσεις επενδύσεων
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

7.328.664
1.843.425
1.720.299
49.601.062

7.513.920
1.893.588
1.828.793
45.594.816

7.328.664
1.843.425
1.711.476
49.101.062

7.513.920
1.893.588
1.819.023
45.094.816

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

11.034.483

10.315.704

11.058.407

10.331.551

71.527.933

67.146.820

71.043.034

66.652.897

Λειτουργικές Δραστηριότητες

67.654.310

Κέρδη (ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

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

(β)
(γ) = (α) + (β)

Σύνολο υποχρεώσεων
(δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

(γ) + (δ)

69.198.281

67.774.067

68.973.413

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Έμμεση Μέθοδος

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
01/01- 30/06/16

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01- 30/06/15

01/01- 30/06/16

01/01- 30/06/15

(3.031.052)

(5.827.565)

(3.145.187)

(5.768.571)

Αποσβέσεις

1.245.884

1.267.311

1.245.204

1.266.425

Προβλέψεις

17.311

295.127

18.258

303.637

Επενδυτικά αποτελέσματα

14.544

-

14.544

-

1.001.220
(53.177)

2.257.976
(61.197)

980.098
(53.177)

2.240.176
(61.197)

(1.443.069)
(963.789)
89.920
(3.122.208)

345.461
500.673
(1.094.741)
(2.316.954)

(1.443.076)
(850.344)
98.099
(3.135.579)

63.925
261.141
(764.613)
(2.459.077)

(α)

895.936
(531.679)
(3.486.464)

1.030.638
432.358
(3.779.950)

874.814
(531.577)
(3.478.817)

1.011.301
162.471
(3.632.849)

(β)

(105.098)
500
113
(136.713)
(241.198)

(29.781)
45
(29.736)

(105.098)
500
113
(136.713)
(241.198)

(29.227)
35
(29.192)

(γ)

3.900.849
3.900.849

3.868.334
3.868.334

3.900.849
3.900.849

3.868.334
3.868.334

173.188
248.511
421.699

58.648
297.952
356.600

180.835
236.852
417.687

206.293
128.293
334.586

Πλέον : Προσαρμογές για:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
30/06/2016
30/06/2015
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01/01/2016 & 01/01/2015 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου

627.247
(2.956.898)
(2.329.652)

30/06/2016

11.253.471
(6.014.060)
5.239.411

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/2015

1.001.412
(3.071.033)
(2.069.621)

13.000.866
(5.954.949)
7.045.917

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Άλλα μη ταμειακά έξοδα (έσοδα)
Πλέον (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων ( πλην δανειακών )
Μείον :

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

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.
3. Οι οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας περιλαμβάνονται μόνο στις ανωτέρω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
4. Πληροφορίες για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του ομίλου αναφέρονται στη σημείωση 11 των οικονομικών καταστάσεων.
5.Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν ουσιώδη
επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας και του ομίλου.
6. Το απασχολούμενο στη μητρική εταιρεία προσωπικό κατά την 30/06/2016 και κατά την 30/06/2015 ανέρχεται σε 237 και 244 άτομα αντίστοιχα
και στον Όμιλο 243 και 250 άτομα αντίστοιχα.
7. Τα ποσά των σχηματισμένων κατά την 30/06/2016 προβλέψεων αναλύονται ως εξής (ποσά σε €) :
Εταιρείας
Ομίλου
Προβλέψεις για επιδικίες
428.384
428.384
Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
236.592
236.592
Λοιπές προβλέψεις
1.258.080
1.258.080
8. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τα συνδεδεμένα μέρη (Δ.Λ.Π.24) για την περίοδο 01/01 έως 30/06/2016 έχουν ως εξής (ποσά σε €):
Εταιρείας
Ομίλου
α) Έσοδα
59.728
59.728
β) Έξοδα
1.605.384
3.180
γ) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
δ) Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη
692.027
278.173
ε) Αμοιβές & έξοδα διευθυντικών στελεχών & μελών Δ.Σ.
43.235
61.905
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη Δ.Σ.
ζ ) Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη & μέλη Δ.Σ.
120.906
120.906
9. Δεν κατέχονται ίδιες μετοχές ή μετοχές της μητρικής από θυγατρικές εταιρείες.
10. Το θέμα Έμφασης στην Έκθεση των Νομίμων Ελεγκτών διατυπώνεται ως εξής :
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 6.2 των Οικονομικών Καταστάσεων, όπου γίνεται αναφορά στην κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρίας καθότι συντρέχουν οι
προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν.2190/20 και στο γεγονός ότι ο δείκτης “Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων” (EBITDA) του Ομίλου ήταν και για την εξαμηνιαία περίοδο 1.1 έως 30.6.2016 αρνητικός ήτοι -833 χιλ. ευρώ ενώ και το κεφάλαιο
κίνησης του Ομίλου είναι αρνητικό κατά -44,24 εκατ. ευρώ. Οι συνθήκες αυτές υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που ενδεχομένως δημιουργεί σημαντική
αμφιβολία για την βιωσιμότητα του Ομίλου και την ικανότητα του να συνεχίσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Η έγκριση από τις πιστώτριες Τράπεζες του «Σχεδίου
Αναδιαρθρώσεως» αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου. Στη σημείωση (6.2) της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης αναφέρονται τα
μέτρα που έχουν ληφθεί ή σχεδιαστεί από τη Διοίκηση για την διασφάλιση της ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου. Στο συμπέρασμα μας δεν διατυπώνεται
επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό

Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων
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
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

Αλεξανδρούπολη 31 Αυγούστου 2016
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΛΟΥΚΙΑ Α. ΣΑΡΑΝΤΗ
Α.Δ.Τ. AZ 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΄

