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Η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση, συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3556/2007 και περιλαμβάνει: 

(α) Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 

(β) Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το Α΄ εξάμηνο του 2018 (1η Ιανουαρίου – 30η Ιουνίου 2018), 

(γ) Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, 

(δ) Τις Εξαμηνιαίες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2018 (περίοδος: 1η Ιανουαρίου – 30η Ιουνίου 2018), 

 

H παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01.01.2018 – 30.06.2018 είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά την συνεδρίαση της 26η 

Σεπτεμβρίου 2018. 

Η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01.01.2018 – 30.06.2018 είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.plastikakritis.com, όπου και θα παραμείνει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την 

ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποιήσεως της. 
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(σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Ν. 3556/2007) 

Οι κάτωθι υπογράφοντες, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»: 

Γιάννης Μ. Λεμπιδάκης,  Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, 

Μιχαήλ Ιωάν. Λεμπιδάκης,  Διευθύνων Σύμβουλος, 

Εμμανουήλ Ιωάν. Λεμπιδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, 

Υπό την ανωτέρω ιδιότητά μας, δηλώνουμε και βεβαιώνουμε, σύμφωνα 

με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 και ορισθέντες ειδικώς προς τούτο με 

την από 26.09.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 

Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (εφεξής καλούμενης για 

λόγους συντομίας ως «Εταιρεία» ή «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ»), ότι, εξ’ όσων 

γνωρίζουμε: 

Οι συνημμένες ενδιάμεσες εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της 

περιόδου 01.01.2018 – 30.06.2018 (εταιρικές και ενοποιημένες), οι 

οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, 

απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του 

παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της 

Εταιρείας, 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. 

Η συνημμένη εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται από την 

παράγραφο 6, του Άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. 

 

Οι συνημμένες ενδιάμεσες εξαμηνιαίες εταιρικές και ενοποιημένες 

Οικονομικές Καταστάσεις και η Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού 

Συμβουλίου είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 26ης Σεπτεμβρίου 2018. 

 

Ηράκλειο Κρήτης, 26η Σεπτεμβρίου 2018 

Οι δηλούντες 

 

Ο Πρόεδρος 

του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

Ο Διευθύνων 

Σύμβουλος 

Ο Διευθύνων 

Σύμβουλος 

   

Γιάννης Μ. 

Λεμπιδάκης 

Μιχαήλ Ιωάν. 

Λεμπιδάκης 

Εμμανουήλ 

Ιωάν. 

Λεμπιδάκης 

ΑΔΤ ΑΒ954397 ΑΔΤ ΑΝ467538 ΑΔΤ ΑΙ436120 
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ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 2018  

Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ακολουθεί εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας και ως «έκθεση», 

αφορά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης 2018 (01.01.2018-30.06.2018). 

Η έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3556/2007 (ΦΕΚ 91Α/30.4.2007), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από τον 

Ν.4374/2016 (ΦΕΚ 50Α /1.4.2016) καθώς και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Η παρούσα έκθεση περιέχει την αναφορά των σημαντικών γεγονότων κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, την ανάλυση των προοπτικών και 

κινδύνων, τον απολογισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων και μεταβολών της περιόδου, καθώς και την παράθεση των συναλλαγών με συνδεδεμένα 

μέρη. Η πληροφόρηση αυτή αφορά τόσο τον Όμιλο όσο και την Εταιρεία. 

Οι θεματικές ενότητες της Εκθέσεως παρατίθενται ακολούθως: 
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Η πορεία του Ομίλου και της Εταιρείας κατά το A΄ εξάμηνο του έτους 2018 

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής Εταιρείας μειώθηκε κατά 2,13% (από 72,1 σε 70,5 εκ. €) ενώ του Ομίλου κατά 3,15% (από 145,7 σε 141,1 εκ. €). Τα κέρδη 

της μητρικής Εταιρείας προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) μειώθηκαν κατά 8,4% (από 13,4 

σε 12,3 εκατ. €) ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων του Ομίλου 

μειώθηκαν κατά 7,6% (από 25 σε 23 εκατ. €) συνεισφέροντας ισχυρές ταμιακές ροές. Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής μειώθηκαν κατά 19,45% ( από 

10,8 σε 8,7 εκ. €) ενώ του Ομίλου μειώθηκαν κατά 1,8% (από 18,9 σε 18,5 εκ. €). Όσον αφορά τα κέρδη μετά τους φόρους, για την Εταιρεία μειώθηκαν 

κατά 28,74% (από 7,4 εκ. € σε 5,3 εκ. €) ενώ του Ομίλου μειώθηκαν κατά 2,18% (από 13,7 σε 13,5 εκ. €). 

 

Αναλυτικότερα όσον αφορά τις θυγατρικές του εξωτερικού είχαμε τις εξής μεταβολές στα καθαρά αποτελέσματα 

προ φόρων και απαλείψεων ενδοομιλικών συναλλαγών: 

 

  

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

Πωλήσεις Πωλήσεις

Κέρδη/ 

(Ζημιές) προ 

φόρων

Κέρδη/ 

(Ζημιές) προ 

φόρων

Χώρα 2018 2017 Δ% 2018 2017 Δ%

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ Ελλάδα 70.510 72.046 -2,13% 8.674 10.768 -19,45%

ROMCOLOR 2000 S.A. Ρουμανία 12.113 11.090 9,22% 1.442 1.362 5,87%

GLOBAL COLORS POLSCA S.A. Πολωνία 11.129 10.000 11,29% 797 887 -10,15%

SENKROMA A.S. Τουρκία 5.455 6.225 -12,37% -158 -63 -150,80%

SHANGHAI HITEC  PLASTICS CO Κίνα 29.620 33.746 -12,23% 4.847 5.319 -8,87%

AGRIPOLYANE S.A.S.U. Γαλλία 14.751 15.531 -5,02% 169 532 -68,23%

GLOBAL COLORS LLC Ρωσία 6.561 6.682 -1,81% 218 -62 451,61%

RAINBOW TECHNOLOGIES LTD Κύπρος 258 278 -7,19% 162 283 -42,76%

Εταιρεία
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Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στη διάρκεια του 

πρώτου εξαμήνου 2018 

Στις 26 Ιανουαρίου 2018 έλαβε χώρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων της Εταιρείας, όπου εκπροσωπήθηκε το 91,118% των μετοχών 

και εγκρίθηκε η παροχή άδειας για τη σύναψη σύμβασης αγοράς 

113.900 κοινών ονομαστικών μετοχών που αντιστοιχούν στο 51% του 

συνόλου των μετοχών, των δικαιωμάτων ψήφου και του εταιρικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» αντί τιμήματος ενός 

εκατομμυρίου εβδομήντα χιλιάδων (1.070.000) ευρώ, μεταξύ της 

Εταιρείας και προσώπου που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 23α 

του κ.ν. 2190/1920. 

Στις 26 Ιανουαρίου 2018 η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ προχώρησε στην 

αγορά 113.900 κοινών ονομαστικών μετοχών, που αντιστοιχούν στο 51% 

του συνόλου των μετοχών, των δικαιωμάτων ψήφου και του εταιρικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» αντί τιμήματος 1.070.000 

ευρώ. Το υπόλοιπο 49% του συνόλου των μετοχών, των δικαιωμάτων 

ψήφου και του εταιρικού κεφαλαίου κατέχεται από πρόσωπα Β’ βαθμού 

συγγενείας µε µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΒΕΕ. 

 Η «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» έχει στην κυριότητά της ένα φωτοβολταϊκό 

πάρκο ονομαστικής ισχύος 1,98 μεγαβάτ εγκατεστημένο στο νομό Ηλείας 

και έχει υπογράψει σύμβαση πώλησης της παραγόμενης ενέργειας µε το 

ΛΑΓΗΕ εικοσαετούς διάρκειας η οποία λήγει το έτος 2033. 

Στις 12 Ιουνίου 2018 η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ ανακοίνωσε ότι, 

προκειμένου να ενισχύσει την κεφαλαιακή βάση των θυγατρικών της 

εταιριών προχώρησε στις ακόλουθες πράξεις: 

 1. Στην αύξηση του κεφαλαίου της θυγατρικής της στην Τουρκία 

SENKROMA SA, κατά το ποσό των 3.499.967 ευρώ, που θα 

χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή δανεισμού της Εταιρείας και για 

την πραγματοποίηση επένδυσης σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό. Μετά 

την αύξηση, το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής διαμορφώνεται στο 

99,97%. 

2. Στην αύξηση του κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής της στη Ρωσία 

GLOBAL COLORS LLC, κατά το ποσό των 1.827.411 ευρώ, που θα 

χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης. 

Στις 22 Ιουνίου 2018 έλαβε χώρα η 43η Τακτική Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων της Εταιρείας, όπου εκπροσωπήθηκε το 91,121% των μετοχών 

και αποφασίστηκαν τα εξής: 

• Η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικές και 

Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2017, των σχετικών εκθέσεων 

του Δ. Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και της διάθεσης 

κερδών. 

• Η απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές 

Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2017. 

• Η μη πραγματοποίηση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας. 

• Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 

3.011.712 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 

το ποσό των 0,11 ευρώ ανά μετοχή και η επιστροφή του ποσού της 

μείωσης στους μετόχους της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, ήτοι 



Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση  - Α΄ Εξάμηνο 2018  -      7 

 

καταβολή 0,11 ευρώ ανά μετοχή. Ακολούθως η Γενική Συνέλευση 

αποφάσισε, την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 

• Η μη λήψη ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.3156/2003 στην παρούσα φάση. 

• Η Έγκριση καταβολής αμοιβών του άρθρου 24 παρ.2 του ν.2190/1920 

στα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν αμείβονται µε μηνιαίο 

μισθό και οι αμοιβές αυτές να είναι ίδιες µε το προηγούμενο έτος. 

• Η εκλογή της Εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. για 

τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2018 και ο καθορισμός 

της αμοιβής τους. 

• Η έγκριση της εισήγησης του Διοικητικού συμβουλίου για χορήγηση 

άδειας, σύμφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα µέλη 

του να συμμετέχουν στα ∆ Διοικητικά Συμβούλια άλλων ανωνύμων 

εταιρειών η και στη διεύθυνση των εταιριών του Ομίλου, που 

επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς µε αυτούς της 

Εταιρείας. 

Στις 27 Ιουνίου 2018 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. η με αριθμό 69464/27-

06-2018 απόφαση του Τμήματος Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε. της 

Διεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της 

Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του 

Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η 

τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. 

Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στα 8.213.760 ευρώ και είναι 

διαιρεμένο σε 27.379.200 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 

ευρώ της κάθε μίας. 

 

Προοπτικές και Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες για 

το 2018 

Προοπτικές 

Για το 2018 αναμένουμε να συνεχιστεί η καλή πορεία της Εταιρείας και 

του Ομίλου, που βασίζεται στη σύγχρονη παραγωγική της βάση, τα νέα 

προϊόντα που αναπτύσσει, το ευρύ δίκτυο διανομής, την εμπιστοσύνη 

των πελατών και την ισχυρή χρηματοοικονομική της διάρθρωση. 

Αντιμετωπίζουμε κάποια μείωση στη ζήτηση masterbatches από την 

ελληνική αγορά, λόγω της νομοθεσίας για τις πλαστικές σακούλες που 

επηρεάζει αρνητικά την παραγωγή ορισμένων πελατών μας, καθώς και 

στην Τουρκία, λόγω της έντονης πτώσης της λίρας, που έχει σε κάποιο 

βαθμό παγώσει την οικονομική δραστηριότητα τους τελευταίους μήνες. 

Επίσης, αναμένουμε συναλλαγματικές ζημίες λόγω της διολίσθησης της 

τουρκικής λίρας και του ρουβλίου έναντι του ευρώ. Εκτιμάμε επομένως 

ότι είναι πιθανή μια υστέρηση της κερδοφορίας σε σχέση με το 2017. 

Προετοιμαζόμαστε για το μέλλον, συνεχίζοντας τις επενδύσεις 

εκσυγχρονισμού και αύξησης της παραγωγής σε όλες τις εταιρείες του 

ομίλου: 

- Στο 1ο τετράμηνο του έτους ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση και τέθηκε 

σε λειτουργία νέα γραμμή παραγωγής masterbatches στο εργοστάσιο 

της εταιρείας στην Ελάτεια Βοιωτίας. 

- Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία νέα γραμμή ανακύκλωσης 

πλαστικών που αυξάνει σημαντικά την παραγωγική δυναμικότητα της 

μονάδας και βελτιώνει την ποιότητα του ανακυκλωμένου υλικού. 

- Ολοκληρώνεται η κατασκευή νέου κέντρου Έρευνας-Ανάπτυξης και 

Καινοτομίας στο εργοστάσιό μας στο Ηράκλειο, που θα αποτελέσει την 
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καρδιά της ανάπτυξης νέων προϊόντων και τεχνολογιών για τα επόμενα 

χρόνια. 

- Σε εξέλιξη βρίσκεται η εγκατάσταση νέας μεγάλης γραμμής παραγωγής 

πλαστικών φύλλων που θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία στις αρχές 

του επόμενου έτους και θα αυξήσει την παραγωγική δυνατότητα του 

τομέα κατά 30%.  

- Σε φάση αδειοδότησης βρίσκεται νέος αποθηκευτικός χώρος στη ΒΙ.ΠΕ. 

Ηρακλείου σε ιδιόκτητο οικόπεδο της εταιρείας. 

Όσον αφορά τις θυγατρικές εταιρίες: 

- Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση νέας γραμμής παραγωγής masterbatch 

στο εργοστάσιο στην Ρωσία και η κατασκευή αποθηκευτικού χώρου στο 

εργοστάσιο στην Ρουμανία.  

- Είναι σε εξέλιξη η εγκατάσταση νέας γραμμής παραγωγής masterbatch 

στο εργοστάσιο στην Κωνσταντινούπολη και η κατασκευή μεγάλων 

αποθηκευτικών χώρων στα εργοστάσια των εταιριών στην Κίνα, που θα 

ολοκληρωθεί εντός του έτους, και στην Πολωνία που ξεκινά σύντομα.  

- Παράλληλα, παραγγέλθηκαν νέα γραμμή παραγωγής αγροτικών 

φύλλων για το εργοστάσιο του ομίλου στη Γαλλία καθώς και νέες 

γραμμές παραγωγής masterbatch για την επέκταση της παραγωγικής 

δυναμικότητας του εργοστασίου στην Πολωνία.   

- Σε φάση μελετών και αδειοδότησης βρίσκονται νέος χώρος παραγωγής-

μεταποίησης στο εργοστάσιο μας στην Κίνα, νέο κέντρο έρευνας και 

ανάπτυξης στο εργοστάσιό μας στην Πολωνία και νέος αποθηκευτικός 

χώρος στο εργοστάσιό μας στην Ρωσία. 

 

 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Διακύμανση τιμών πρώτων υλών 

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί η Εταιρεία μας είναι παράγωγα του 

πετρελαίου και ως εκ τούτου η τιμή τους επηρεάζεται από την εξέλιξη 

της τιμής του. Σε περιόδους αύξησης των τιμών, η Εταιρεία προσπαθεί να 

αντιμετωπίσει την διακύμανση με ανάλογη μεταβολή στην τιμή πώλησης 

του τελικού προϊόντος. 

Πιστωτικός κίνδυνος  

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημίας του Ομίλου σε περίπτωση 

που ένας πελάτης δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Το 

2018 αναμένουμε ο κίνδυνος αυτός να είναι αυξημένος, ειδικά στην 

Ελληνική αγορά λόγω των γνωστών προβλημάτων της οικονομίας μας. 

Η Εταιρεία ασφαλίζει στον ΟΑΕΠ και στην COFACE μέρος των πιστώσεών 

της προς πελάτες εξωτερικού, ενώ διατηρεί σύστημα εσωτερικής 

παρακολούθησης και ελέγχου των πιστώσεων για περιορισμό του 

κινδύνου. Για εκτιμώμενες ζημίες από επισφαλείς απαιτήσεις έχει 

δημιουργηθεί μέχρι την 30.06.2018 σωρευμένη πρόβλεψη ποσού 4.772 

χιλ. ευρώ για την Εταιρεία και 5.848 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο.  

Συναλλαγματικός Κίνδυνος  

Η Εταιρεία και ο Όμιλος είναι εκτεθειμένοι σε συναλλαγματικό κίνδυνο, 

αφού σημαντικό μέρος των ενοποιημένων πωλήσεων είναι σε δολάρια 

ΗΠΑ, λέϊ Ρουμανίας, ζλότι Πολωνίας, λίρα Τουρκίας, ρενμινμπί Κίνας και 

ρούβλι Ρωσίας, των οποίων οι ισοτιμίες με το ευρώ μεταβάλλονται. 

Όταν αυτό κρίνεται συμφέρον, η Εταιρεία προβαίνει σε χρήση 

αντισταθμιστικών μέσων όπως η σύναψη δανείων στο αντίστοιχο 

νόμισμα ή η προαγορά / προπώληση συναλλάγματος. 
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Κίνδυνος Ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο Όμιλος να μη 

δύναται να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις, όταν 

αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί ο Όμιλος για τη διαχείριση της 

ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, μέσω επαρκών πιστωτικών ορίων από 

τις συνεργαζόμενες τράπεζες, ότι πάντα θα έχει αρκετή ρευστότητα για 

να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του. 

Δεδομένης της άριστης χρηματοοικονομικής κατάστασης και της 

κερδοφορίας της Εταιρείας και του Ομίλου, η διοίκηση της Εταιρείας 

κρίνει ότι δεν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος στο ορατό μέλλον. 

Κίνδυνος επιτοκίων 

Ο Όμιλος χρηματοδοτεί τις επενδύσεις του καθώς και τις ανάγκες του σε 

κεφάλαια κίνησης μέσω τραπεζικού δανεισμού και ομολογιακών 

δανείων, με αποτέλεσμα να επιβαρύνει τα αποτελέσματα του με 

χρεωστικούς τόκους. Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια θα έχουν αρνητική 

επίπτωση στα αποτελέσματα, καθώς ο Όμιλος θα επιβαρύνεται με 

επιπλέον κόστος δανεισμού. Πολιτική του Ομίλου είναι να παρακολουθεί 

διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια των 

χρηματοδοτικών αναγκών. Επομένως, οι αποφάσεις για τη διάρκεια 

καθώς και τη σχέση μεταξύ σταθερού και κυμαινόμενου κόστους ενός 

νέου δανείου, λαμβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. 

 

 

 

 

 

Εγγυήσεις  

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία παρέχει εγγυήσεις 

σε τραπεζικά ιδρύματα και προμηθευτές για τη χρηματοδότηση ή την 

παροχή πιστώσεων για την αγορά πρώτων υλών από θυγατρικές της 

Εταιρείες. 

Σημαντικές Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη 

Οι σημαντικότερες συναλλαγές της Εταιρίας με συνδεδεμένα με αυτή 

πρόσωπα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24, αφορούν συναλλαγές τις 

Εταιρίας με τις  θυγατρικές της (συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις κατά 

την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20), οι οποίες εμφανίζονται 

αναλυτικά στη σημείωση 10 της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης. 

 

Ηράκλειο Κρήτης, 26η Σεπτεμβρίου 2018 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος 

του Διοικητικού Συμβουλίου 

Γιάννης Μ. Λεμπιδάκης 

ΑΔΤ ΑΒ954397 
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

 

Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» 

 

Εισαγωγή 

Έχουµε επισκοπήσει το συνηµµένο ενδιάµεσο εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 
Εταιρείας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» 
της 30ης Ιουνίου 2018 και τις σχετικές εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων 
και λοιπών συνολικών εισοδηµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της 
εξάµηνης περιόδου που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές 
σηµειώσεις που συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του Ν.3556/2007. 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην 
Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ 34»). Η δική µας 
ευθύνη είναι να εκφράσουµε συµπέρασµα επί της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής 
πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 

 

Εύρος επισκόπησης 

∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Αναθέσεων 
Επισκόπησης (∆ΠΑΕ) 2410 «Επισκόπηση ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 
που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή διερευνητικών ερωτηµάτων, 
κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα, καθώς 
και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει 
ουσιωδώς µικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία και συνεπώς δεν µας 
δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας 
όλα τα σηµαντικά θέµατα που θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια 
δεν εκφράζουµε γνώµη ελέγχου. 
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Συµπέρασµα 

Με βάση την επισκόπησή µας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας 
έκανε να πιστεύουµε ότι η συνηµµένη ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει 
καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 

 

Αθήνα, 27η Σεπτεµβρίου 2018 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 

Κωνσταντίνος Μ. Λώλος 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 13821 

 

 

 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε. 
Μέλος της Crowe Horwath International 
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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30.6.2018 31.12.2017 30.6.2018 31.12.2017

Σημ.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια 6 95.822 91.332 61.846 58.644

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.638 956 129 137

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 7 0 0 21.458 19.158

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα για πώληση 8               -     376               -     362

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 3.456 7.095 3.433 7.008

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 100.916 99.759 86.866 85.309

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα 63.304 60.323 28.314 26.031

Πελάτες 66.745 58.128 42.384 38.117

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 19.422 19.783 15.720 16.468

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα για πώληση 8               -     501               -     498

Χρηματ/κά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 8 880               -     863               -     

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 48.487 48.826 24.329 26.228

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 198.838 187.561 111.610 107.342

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 299.754 287.320 198.476 192.651

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό Κεφάλαιο 9 8.214 11.225 8.214 11.225

Διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο 9 456 456 456 456

Αποθεματικά εύλογης αξίας 23.388 23.242 18.730 18.584

Λοιπά αποθεματικά 58.630 56.505 51.034 48.409

Αποτελέσματα εις νέον 128.554 123.302 82.268 83.864

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν σε μετόχους της

μητρικής Εταιρείας 219.242 214.730 160.702 162.538

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 13.453 12.132               -                   -     

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 232.695 226.862 160.702 162.538

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και προβλέψεις 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.690 1.609 1.000 1.500

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 4.678 5.091 3.439 3.656

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 2.798 2.676 2.147 2.047

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 221 261 0 0

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1 1 1 1

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων και προβλέψεων 10.388 9.638 6.587 7.204

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές 20.456 17.652 11.421 10.139

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 12.195 16.222 1 1

Βραχυπρόθεσμες δόσεις μακροπροθέσμων δανείων 1.042 1.042 1.000 1.000

Βραχυπρόθεσμες δόσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 142 284 0 0

Τρέχων φόρος εισοδήματος 4.738 874 3.716 126

Λοιπές υποχρεώσεις & μεταβατικοί λογαριασμοί 18.098 14.746 15.049 11643

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 56.671 50.820 31.187 22.909

Σύνολο υποχρεώσεων 67.059 60.458 37.774 30.113

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 299.754 287.320 198.476 192.651

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)
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(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

Σημ. 1.1 - 30.6.2018 1.1 - 30.6.2017 1.1 - 30.6.2018 1.1 - 30.6.2017

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 11 141.149 145.745 70.510 72.046

Κόστος πωλήσεων 11 -109.365 -111.896 -53.868 -54.368

Μικτά Κέρδη 11 31.784 33.849 16.642 17.678

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 899 1.404 130 276

Έξοδα διαθέσεως -7.821 -8.061 -4.690 -4.689

Έξοδα διοικήσεως -3.800 -4.185 -1.197 -1.407

Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης -2.028 -1.856 -647 -375

Κέρδη εκμεταλλεύσεως 19.034 21.151 10.238 11.483

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 36 -210 258 98

Κέρδη / (Ζημίες) από συναλλαγματικές διαφορές -547 -2.073 444 -812

Κέρδη / (Ζημίες) από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 3 -1 3 -1

Κέρδη / (Ζημίες) από θυγατρικές επιχειρήσεις 0 0 -2.270 0

Κέρδη προ φόρων 11 18.526 18.867 8.673 10.768

Φόρος εισοδήματος -5.089 -5.130 -3.375 -3.334

Καθαρά Κέρδη Περιόδου 11 13.437 13.737 5.298 7.434

Τα Καθαρά Κέρδη της περιόδου κατανέμονται σε:

-    Ιδιοκτήτες της Μητρικής εταιρίας 12.384 12.621 5.298 7.434

-   Μη ελέγχουσες συμμετοχές 1.053 1.116                        -                            -     

13.437 13.737 5.298 7.434

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων
11 19.039 21.218 10.238 11.470

Συνολικές (καθαρές) αποσβέσεις περιόδου 4.037 3.757 2.028 1.921

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)
11 23.076 24.975 12.266 13.391

Η ΕταιρείαΟ Όμιλος
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(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

Σημ. 1.1 - 30.6.2018 1.1 - 30.6.2017 1.1 - 30.6.2018 1.1 - 30.6.2017

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) περιόδου, μετά από φόρους (α) 13.437 13.737 5.298 7.434

Επίδραση μεταβολής ισοτιμιών από τη μετατροπή ισολογισμών 

θυγατρικών σε ξένο νόμισμα -606 -2.248                         -                             -     

Αποτίμηση διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων                         -     9                         -     8

Λοιπά συνολικά εισοδήματα δυνητικά ανακατατάξιμα στα 

αποτελέσματα μεταγενέστερης περιόδου (β) -606 -2.239 0 8

Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες) -71 0 -71 0

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μη ανακατατάξιμα στα αποτελέσματα 

μεταγενέστερης περιόδου (γ) -71 0 -71 0

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα περιόδου (α) + (β) +(γ) 12.760 11.498 5.227 7.442

Τα Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα περιόδου κατανέμονται σε:

-    Ιδιοκτήτες της Μητρικής εταιρείας 11.576 11.041 5.227 7.442

-   Μη ελέγχουσες συμμετοχές 1.184 457                         -                             -     

12.760 11.498 5.227 7.442

Κέρδη ανά μετοχή που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Μητρικής:

-    Βασικά, σε ευρώ 13 0,4228 0,4032 0,1909 0,2718

Η ΕταιρείαΟ Όμιλος
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(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Διαφορά από 

έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο

Αποθεματικ

ά Εύλογης 

Αξίας

Λοιπά 

Αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέον

Μη 

ελέγχουσες 

συμμετοχές

Σύνολο 

Ιδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1.1.2018 11.225 456 23.242 56.505 123.302 12.132 226.862

Αλλαγή σε λογιστική πολιτική (Σημ. 2.3) 146 -146 0

Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο την 1.1.2018 11.225 456 23.388 56.505 123.156 12.132 226.862

Καθαρά αποτελέσματα περιόδου, μετά από φόρους 12.384 1.053 13.437

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου, μετά από φόρους -808 131 -677

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα περιόδου -808 12.384 1.184 12.760

Μεταφορά κερδών σε αποθεματικά 2.934 -2.934 0

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών

(Σημ. 9)
-3.011 -3.011

Διανεμηθέντα μερίσματα (Σημ. 14) -4.052 -4.052

Διανεμηθέντα μερίσματα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές -107 -107

Επίδραση από εξαγορά θυγατρικής 244 244

Επίδραση από μεταβολή ποσοστών σε θυγατρική -1 -1

Υπόλοιπο την 30.6.2018 8.214 456 23.388 58.630 128.554 13.453 232.695

Αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της Μητρικής εταιρίας

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Διαφορά από 

έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο

Αποθεματικ

ά Εύλογης 

Αξίας

Λοιπά 

Αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέον

Μη 

ελέγχουσες 

συμμετοχές

Σύνολο 

Ιδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1.1.2017 17.249 593 23.476 57.309 100.657 11.826 211.110

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως, μετά από φόρους 12.621 1.116 13.737

Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσεως μετά από φόρους 9 -1.589 -659 -2.239

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα χρήσεως 9 -1.589 12.621 457 11.498

Μεταφορά κερδών σε αποθεματικά 430 -430 0

Λοιπές μεταβολές 4 4

Υπόλοιπο την 30.6.2017 17.249 593 23.485 56.150 112.852 12.283 222.612

Αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της Μητρικής εταιρίας
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(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Διαφορά από 

έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο

Αποθεματικά 

Εύλογης 

Αξίας

Λοιπά 

Αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέον

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1.1.2018 11.225 456 18.584 48.409 83.864 162.538

Αλλαγή σε λογιστική πολιτική (Σημ. 2.3) 146 -146 0

Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο την 1.1.2018 11.225 456 18.730 48.409 83.718 162.538

Καθαρά αποτελέσματα περιόδου, μετά από φόρους 5.298 5.298

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου, μετά από φόρους -71 -71

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα περιόδου -71 5.298 5.227

Μεταφορά κερδών σε αποθεματικά 2.696 -2.696 0

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή

μετρητών (Σημ. 9) -3.011 -3.011

Διανεμηθέντα μερίσματα (Σημ. 14) -4.052 -4.052

Υπόλοιπο την 30.6.2018 8.214 456 18.730 51.034 82.268 160.702

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Διαφορά από 

έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο

Αποθεματικά 

Εύλογης 

Αξίας

Λοιπά 

Αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέον

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1.1.2017 17.249 593 18.746 45.584 69.383 151.555

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως, μετά από φόρους 7.434 7.434

Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσεως μετά από φόρους 8 8

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα χρήσεως 8 7.434 7.442

Υπόλοιπο την 30.6.2017 17.249 593 18.754 45.584 76.817 158.997
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Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 18.526 18.867

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 4.037 3.757

Προβλέψεις 371 647

Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας 7 -33

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) -36 210

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης 

ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Αποθέματα -3.707 -3.334

Πελάτες -9.094 -5.796

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 1.522 -1.007

Προμηθευτές 1.569 2.148

Λοιπές υποχρεώσεις & μεταβατικοί λογαριασμοί -295 -946

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -304 -531

Καταβλημένοι φόροι -1.447 -3.697

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 11.149 10.285

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων -69 301

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -7.013 -2.765

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και αυλών παγίων 23 58

Τόκοι εισπραχθέντες 79 202

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -6.980 -2.204

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις / (πληρωμές) από αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου -3.338 -1.113

Εισπράξεις / (εξοφλήσεις) δανείων -2.023 -9.517

Εισπράξεις / (εξοφλήσεις ) χρηματοδοτικών μισθώσεων -182 -153

Λογαριασμοί δεσμευμένων καταθέσεων 1.556 500

Μερίσματα πληρωθέντα -380 -1.988

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -4.367 -12.271

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

περιόδου (α) + (β) + (γ)
-198 -4.190

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 48.826 46.784

Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών -141 -953

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 48.487 41.641

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Ο Όμιλος

1.1 - 30.6.2018 1.1 - 30.6.2017
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Οι επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις που παρατίθενται στις ακόλουθες σελίδες (19-53) αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος των Συνοπτικών Ενδιαμέσων Οικονομικών Καταστάσεων της 30
ης

 Ιουνίου 2018. 

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 8.673 10.768

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 2.028 1.921

Προβλέψεις 26 380

Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας 2.270 -13

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) -258 -98

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης 

ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Αποθέματα -2.282 -1.675

Πελάτες -4.266 -1.396

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 1.840 -342

Προμηθευτές 1.281 1.359

Λοιπές υποχρεώσεις & μεταβατικοί λογαριασμοί -46 -452

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 16 -44

Καταβλημένοι φόροι -7 -1.042

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 9.275 9.366

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων -3.570 301

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -5.224 -1.439

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και αυλών παγίων 2 19

Τόκοι εισπραχθέντες 173 144

Λογαριασμοί δεσμευμένων καταθέσεων 1.556 500

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -7.063 -475

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις / (πληρωμές) από αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου -3.338 -1.113

Εισπράξεις / (εξοφλήσεις) δανείων -500 -5.500

Μερίσματα πληρωθέντα -273 -1.988

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -4.111 -8.601

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

περιόδου (α) + (β) + (γ)
-1.899 290

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 26.228 23.297

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 24.329 23.587

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)
Η Εταιρεία

1.1 - 30.6.2018 1.1 - 30.6.2017
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Η Εταιρεία “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” («η Εταιρεία») ιδρύθηκε το 1970 με τη μορφή 

Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και το 1974 μετατράπηκε σε ανώνυμη 

Εταιρεία σύμφωνα με την 1663/31-7-1974 εγκριτική απόφαση του 

Νομάρχη Ηρακλείου, που δημοσιεύθηκε στο Ε.Μ. 3926/74 Φ.Ε.Κ. 

Έδρα της Εταιρείας είναι το Ηράκλειο Κρήτης και τα Κεντρικά της 

Γραφεία είναι εγκατεστημένα στο ιδιόκτητο ακίνητό της στην 

Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου (τηλ. 2810-308500). 

Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με 

αριθμό 077082927000 [ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11326/06/Β/86/21]. 

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι πεντηκονταετής από την δημοσίευση του 

Καταστατικού της, ήτοι μέχρι το έτος 2024. 

Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της δραστηριοποιούνται κυρίως στην 

παραγωγή: 

▪ Πλαστικών φύλλων 3-στρώσεων για αγροτικές εφαρμογές, 

▪ Σωλήνων πολυαιθυλενίου, 

▪ Γεωμεμβρανών, 

▪ Masterbatches (πρώτες ύλες για τη βιομηχανία πλαστικών), 

▪ Ανακυκλωμένων πλαστικών, 

▪ Αιολικής και Φωτοβολταϊκής ενέργειας. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με 

τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (περιλαμβανομένων 

και ερμηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών), όπως 

αυτά έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ειδικότερα, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 

(«ΔΛΠ») 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» και οι 

λογιστικές αρχές και μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την 

προετοιμασία και παρουσίασή τους είναι συνεπείς με τις λογιστικές 

αρχές και μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των 

Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 

2017, εκτός από τα νέα πρότυπα και διερμηνείες η εφαρμογή των 

οποίων έγινε υποχρεωτική για περιόδους μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 

(Σημ. 2.3). 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις της περιόδου 1.1 - 30.06.2018 πρέπει να ληφθούν υπόψη σε 

συνδυασμό με τις ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης 

Δεκεμβρίου 2017, οι οποίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση διαδικτύου 

της Εταιρείας www.plastikakritis.com. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του 

ιστορικού κόστους, εκτός των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού τα 

οποία εμφανίζονται στην εύλογη αξία τους. 
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Οι Οικονομικές Καταστάσεις που παρουσιάζονται έχουν συνταχθεί 

σύμφωνα με την αρχή της συνέχειας της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας (going concern principle). 

Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί 

και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2018 ή μεταγενέστερα. Η επίδραση από 

την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και 

διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω: 

2.1 Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική 

χρήση 2018 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 

9, το οποίο περιλαμβάνει την ταξινόμηση και επιμέτρηση, την 

απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης. Το πρότυπο θα 

αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 

9. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ή 

στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, με βάση το 

επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών 

ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. 

Εκτός από τον πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόμηση και 

επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε 

σχέση με τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται 

υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 

22 Νοεμβρίου 2016. 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες»  

Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις 

με πελάτες», το οποίο αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην 

αναγνώριση του εσόδου και - συμπεριλαμβανομένων και των 

τροποποιήσεων επί του προτύπου που εκδόθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου 

του 2015 - είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018. Το ΔΠΧΑ 15 

αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 

15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και ΜΕΔ 31. 

Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα 

εφαρμόζεται για έσοδα που προκύπτουν από μια σύμβαση με έναν 

πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), ώστε να βελτιώσει τη 

συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών 

κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Οι απαιτήσεις του προτύπου 

θα εφαρμόζονται επίσης για την αναγνώριση και επιμέτρηση των κερδών 

και ζημιών από την πώληση ορισμένων μη χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από συνήθεις 

δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα 

απαιτούνται εκτεταμένες γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της 

ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες σχετικά με τις 

υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών 

στοιχείων σύμβασης και των υποχρεώσεων σύμβασης μεταξύ των 

περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις. Το ΔΠΧΑ 15 υιοθετήθηκε 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Σεπτεμβρίου 2016. 
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Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» 

Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο 

ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις βασικές 

αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την 

εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον 

τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία 

σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον 

εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη 

χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Η τροποποίηση 

εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 31η 

Οκτωβρίου 2017. 

ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Εφαρμογή του νέου ΔΠΧΑ 9 με το ΔΠΧΑ 4» 

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Σεπτεμβρίου τροποποιήσεις στο πρότυπο 

ΔΠΧΑ 4 ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που προέκυψαν από την 

εφαρμογή του νέου προτύπου χρηματοοικονομικών μέσων (ΔΠΧΑ 9), 

πριν από την εφαρμογή του νέου τροποποιημένου από το συμβούλιο 

ΔΠΧΑ 4. Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις: επικάλυψη και 

αναβολή. Το τροποποιημένο πρότυπο α) θα δίνει την δυνατότητα στις 

εταιρίες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίσουν στα 

λοιπά συνολικά έσοδα, και όχι στο κέρδος ή τη ζημία, την αστάθεια (ή τις 

τυχόν αποκλίσεις) που μπορεί να προκύψει (ουν) όταν το ΔΠΧΑ 9 

εφαρμόζεται πριν την έκδοση του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια 

συμβόλαια και β) παρέχει στις επιχειρήσεις των οποίων οι 

δραστηριότητες κατά κύριο λόγο συνδέονται με τις ασφάλειες, μια 

προαιρετική προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή ΔΠΧΑ 9 μέχρι το 

2021. Οι οντότητες οι οποίες θα αναβάλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, 

θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το υπάρχον πρότυπο ΔΛΠ 39 για τα 

χρηματοοικονομικά μέσα. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και 

υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 3η Νοεμβρίου 2017. 

ΕΔΔΠΧΑ 22 Διερμηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και 

Προκαταβολές» 

Η Διερμηνεία 22 διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό για τις συναλλαγές 

που περιλαμβάνουν την είσπραξη ή την πληρωμή προκαταβολών σε ξένο 

νόμισμα. Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται για τις συναλλαγές σε ξένο 

νόμισμα όταν η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει ένα μη νομισματικό 

περιουσιακό στοιχείο ή μια μη νομισματική υποχρέωση που προκύπτει 

από την πληρωμή ή την είσπραξη προκαταβολών πριν η οικονομική 

οντότητα αναγνωρίσει το σχετικό περιουσιακό στοιχείο, έξοδο ή έσοδο. 

Σύμφωνα με τη διερμηνεία, η ημερομηνία της συναλλαγής, για τον 

σκοπό του καθορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας, είναι η 

ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης των μη νομισματικών 

προπληρωμών του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης από λήψη 

προκαταβολής. Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωμές ή εισπράξεις 

προκαταβολικά, η ημερομηνία της συναλλαγής καθορίζεται για κάθε 

πληρωμή ή είσπραξη. Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και 

υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 28η Μαρτίου 2018. 

ΔΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40, που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 8 

Δεκεμβρίου 2016, διευκρινίζουν ότι μια οικονομική οντότητα δύναται να 

μεταφέρει ένα ακίνητο προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και 

μόνο όταν, υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής της χρήσης. Μια αλλαγή της 

χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί, τον ορισμό 
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των επενδύσεων σε ακίνητα. Μια αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης 

για τη χρήση του ακινήτου από μόνη της δεν αποτελεί ένδειξη μιας 

αλλαγής στη χρήση. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και 

υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 14η Μαρτίου 2018. 

ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών 

(Τροποποίηση) “Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν 

παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών”  

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης 

όσον αφορά παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και 

διακανονίζονται σε μετρητά και το λογιστικό χειρισμό σχετικά με 

τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που 

διακανονίζεται σε μετρητά ή σε παροχή που διακανονίζεται σε 

συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις 

αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να 

αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ’ ολοκλήρου σε 

συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται 

να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων 

των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την 

αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η 

τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση την 26η Φεβρουαρίου 2018. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016 εκδόθηκαν από το 

Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016, έχουν εφαρμογή σε περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2018 υιοθετήθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση την 7η Φεβρουαρίου 2018. 

Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής 

αναφοράς 

Η τροποποίηση διαγράφει τις «Βραχυπρόθεσμες εξαιρέσεις από τα 

Δ.Π.Χ.Α.» που προβλέπονταν από το Προσάρτημα Ε του Δ.Π.Χ.Α. 1 με το 

αιτιολογικό ότι έχουν υπηρετήσει πλέον τον σκοπό τους και δεν είναι 

πλέον απαραίτητες. 

Δ.Π.Χ.Α. 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες οντότητες: Διευκρίνιση 

του σκοπού του προτύπου 

Η τροποποίηση διευκρίνισε το πεδίο εφαρμογής του προτύπου 

προσδιορίζοντας ότι ορισμένες από τις γνωστοποιήσεις , ισχύουν για τις 

συμμετοχές της οντότητας που έχουν ταξινομηθεί ως διακρατούμενες 

προς πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2017. Ως κατεχόμενα για πώληση, ως κατεχόμενα για διανομή ή ως 

διακοπείσες δραστηριότητες σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 «Μη 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και 

διακοπείσες δραστηριότητες». 

ΔΛΠ 28 «Επιμέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην 

εύλογη αξία» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται οι επενδύσεις σε 

συγγενής ή σε κοινοπραξίες που κατέχεται από μια οντότητα που είναι 

ένας οργανισμός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ή άλλης 

οντότητας που πληροί τις προϋποθέσεις να επιμετρηθούν στην εύλογη 

αξία μέσω των αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμη για κάθε μια επένδυση 

σε συγγενή ή κοινοπραξία ξεχωριστά κατά την αρχική αναγνώριση. 
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2.2 Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες 

περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από τον Όμιλο και την 

Εταιρεία 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»  

Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 και αντικαθιστά το 

ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και 

οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει 

εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 

εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του 

μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά 

στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια 

άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι 

μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά 

του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του 

ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις 

συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, 

και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο 

σύμβασης. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 και 

υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 31η Οκτωβρίου 2017. 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος βρίσκονται στη διαδικασία εκτίμησης της 

επίδρασης του ΔΠΧΑ 16, καθώς η εφαρμογή του εν λόγω προτύπου στο 

μέλλον μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. 

ΔΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) « Χρηματοοικονομικά Μέσα - Χαρακτηριστικά 

προπληρωμής με αρνητική αποζημίωση» 

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποιήσεις στο 

πρότυπο ΔΠΧΑ 9 ώστε να δοθεί η δυνατότητα τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία με χαρακτηριστικά προπληρωμής τα οποία 

επιτρέπουν ή απαιτούν από ένα αντισυμβαλλόμενο μέρος σε μια 

σύμβαση είτε να εξοφλήσει είτε να εισπράξει αποζημίωση για τον 

πρόωρο τερματισμό της σύμβασης, να μπορούν να αποτιμώνται στο 

αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών 

εσόδων. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 και υιοθετήθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση την 22 Μαρτίου 2018. Η τροποποίηση δεν αναμένεται 

να έχει επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και 

του Ομίλου. 

2.3 Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν υιοθετηθεί 

από την Ε.Ε. 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»  

Στις 18 Μαΐου 2017 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά 

το υφιστάμενο πρότυπο ΔΠΧΑ 4. Το ΔΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την 

καταχώριση, αποτίμηση, παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις των 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων με στόχο την παροχή μιας περισσότερο 

ομοιόμορφης προσέγγισης αποτίμησης και παρουσίασης για όλα τα 

ασφαλιστήρια συμβόλαια. Το ΔΠΧΑ 17 απαιτεί η αποτίμηση των 

ασφαλιστικών υποχρεώσεων να μην διενεργείται στο ιστορικό κόστος 

αλλά στην τρέχουσα αξία με τρόπο συνεπή και με τη χρήση α) 

αμερόληπτων αναμενόμενων σταθμισμένων εκτιμήσεων μελλοντικών 

ταμειακών ροών με βάση επικαιροποιημένες παραδοχές, β) 

προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά 

ταμειακών ροών των συμβάσεων και γ) εκτιμήσεων σχετικά με τους 

χρηματοοικονομικούς και μη κινδύνους που προκύπτουν από την έκδοση 

των ασφαλιστήριων συμβολαίων. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε 
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ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2021. 

ΕΔΔΠΧΑ 23 Διερμηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά με το χειρισμό θεμάτων 

φορολογίας εισοδήματος» 

Η Διερμηνεία 23 έχει εφαρμογή στον προσδιορισμό του φορολογητέου 

κέρδους (φορολογική ζημία), τις φορολογικές βάσεις, τις 

αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές 

ελαφρύνσεις και τους φορολογικούς συντελεστές, όταν υπάρχει 

αβεβαιότητα ως προς ορθότητα των φορολογικών χειρισμών σύμφωνα 

με το ΔΛΠ 12. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται α) εάν οι 

φορολογικοί χειρισμοί πρέπει να εξετάζονται συλλογικά ή 

εξατομικευμένα και υπό την παραδοχή ότι οι έλεγχοι θα διενεργηθούν 

από τις φορολογικές Αρχές έχοντας πλήρη γνώση των σχετικών 

πληροφοριών, β) η πιθανότητα να γίνει αποδεκτός ο προσδιορισμός του 

φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζημίας), των φορολογικών 

βάσεων, των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών, των 

αχρησιμοποίητων πιστώσεων φόρου και των φορολογικών συντελεστών 

από τις φορολογικές Αρχές και γ) η επαναξιολόγηση των κρίσεων και 

εκτιμήσεων εάν αλλάξουν τα γεγονότα και οι περιστάσεις. Η διερμηνεία 

εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2019. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2015-2017 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2015-2017, εκδόθηκαν από το 

Συμβούλιο τον Δεκεμβρίου του 2017, έχουν εφαρμογή σε περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική 

επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του 

Ομίλου, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά: 

ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΠΧΑ 11 Κοινές Συμφωνίες  

Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική 

οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας επιχείρησης που αποτελούσε κοινή 

επιχείρησή της, θα πρέπει να προχωρήσει σε αποτίμηση των 

συμφερόντων που είχε προηγουμένως στην επιχείρηση αυτή. 

Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι μια οντότητα που 

συμμετέχει, αλλά δεν έχει από κοινού τον έλεγχο μιας κοινής 

επιχείρησης μπορεί να αποκτήσει από κοινού έλεγχο στην κοινή 

επιχείρηση, της οποίας η δραστηριότητά αποτελεί επιχείρηση όπως 

ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα συμφέροντα στην κοινή 

επιχείρηση που κατείχε προηγουμένως δεν αποτιμώνται εκ νέου. 

ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος 

Το Συμβούλιο τροποποιώντας το ΔΛΠ 12 διευκρίνισε ότι μια οικονομική 

οντότητα πρέπει να καταχωρίζει όλες τις φορολογικές επιπτώσεις που 

προκύπτουν από τη διανομή μερισμάτων στα αποτελέσματα, στα άλλα 

συνολικά εισοδήματα ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα με το πού η 

οντότητα καταχώρισε την αρχική συναλλαγή από την οποία προέκυψαν 

τα διανεμόμενα κέρδη και εν συνεχεία το μέρισμα.  
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ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι εάν ο δανεισμός που λήφθηκε ειδικά 

για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου παραμείνει σε εκκρεμότητα 

και το σχετικό περιουσιακό στοιχείο έχει καταστεί έτοιμο για την 

προοριζόμενη χρήση ή πώληση του, τότε το υπόλοιπο του δανεισμού 

αυτού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα κεφάλαια του γενικού 

δανεισμού κατά τον υπολογισμό του επιτοκίου κεφαλαιοποίησης. 

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς 

επιχειρήσεις και κοινοπραξίες» 

Το Συμβούλιο, τον Οκτώβριο του 2017, εξέδωσε τροποποιήσεις στο 

πρότυπο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και 

κοινοπραξίες». Με αυτή την τροποποίηση, το Συμβούλιο διευκρίνισε ότι 

η εξαίρεση στο ΔΠΧΑ 9 ισχύει μόνο για συμμετοχές που 

παρακολουθούνται λογιστικά με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι 

οντότητες θα πρέπει να εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 στα άλλα συμφέροντα σε 

συγγενείς και κοινοπραξίες, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροπρόθεσμων συμφερόντων στα οποία δεν εφαρμόζεται η μέθοδος 

της καθαρής θέσης και τα οποία, στην ουσία, αποτελούν μέρος της 

καθαρής επένδυσης σε αυτές τις συγγενείς και κοινοπραξίες. Η 

τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» – Τροποποίηση, 

περικοπή ή διακανονισμός του Προγράμματος Παροχών. 

Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων την 7η Φεβρουαρίου 

2018 εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 19 με την οποία διευκρινίζει τον 

τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσδιορίζεται το κόστος υπηρεσίας όταν 

προκύπτουν αλλαγές στο πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. Σύμφωνα 

με το ΔΛΠ 19, σε περίπτωση τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισμού, 

απαιτείται επανυπολογισμός της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης των 

καθορισμένων παροχών. Η τροποποίηση του ΔΛΠ 19 προβλέπει θα 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι αναθεωρημένες παραδοχές που 

χρησιμοποιήθηκαν και κατά τον επανυπολογισμό της καθαρής 

υποχρέωσης ή απαίτησης προκειμένου να προσδιοριστεί το κόστος 

υπηρεσίας και ο καθαρός τόκος για την υπόλοιπη περίοδο μετά την 

αλλαγή στο πρόγραμμα. Επίσης, με την τροποποίηση του ΔΛΠ 19 

αποσαφηνίζεται η επίδραση μίας τροποποίησης, περικοπής ή 

διακανονισμού στις απαιτήσεις αναφορικά με τον περιορισμό στην 

αναγνώριση της καθαρής απαίτησης (ανώτατο όριο περιουσιακού 

στοιχείου). Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019.  
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Τροποποιήσεις των παραπομπών στο εννοιολογικό πλαίσιο των ΔΠΧΑ 

(που εκδόθηκαν στις 29 Μαρτίου 2018) 

Την 29η Μαρτίου 2018 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

εξέδωσε το αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο 

επανακαθορίζει το σκοπό της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων, τους ορισμούς 

του περιουσιακού στοιχείου, της υποχρέωσης, της καθαρής θέσης, 

καθώς και των εσόδων και των εξόδων, τα κριτήρια αναγνώρισης και τις 

οδηγίες σχετικά με τον χρόνο της διαγραφής περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις, τις βάσεις αποτίμησης και 

οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να χρησιμοποιούνται και 

έννοιες και καθοδήγηση σχετικά με την παρουσίαση και τις 

γνωστοποιήσεις. 

Ο σκοπός της αναθεώρησης του εννοιολογικού πλαισίου είναι η 

υποβοήθηση όσον προετοιμάζουν οικονομικές καταστάσεις να 

αναπτύσσουν συνεπείς λογιστικές πολιτικές για συναλλαγές και άλλα 

γεγονότα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των υπαρχόντων 

προτύπων ή όταν ένα πρότυπο δίνει δυνατότητα επιλογής μεταξύ 

λογιστικών πολιτικών. Επιπλέον, σκοπός της αναθεώρησης είναι να 

βοηθήσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να κατανοήσουν και να 

ερμηνεύσουν τα πρότυπα. 

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε επίσης ένα 

συνοδευτικό έγγραφο, Τροποποιήσεις στις παραπομπές του 

εννοιολογικού πλαισίου, το οποίο καθορίζει τις τροποποιήσεις των 

προτύπων που επηρεάζονται προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι 

αναφορές στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται από τους συντάκτες που αναπτύσσουν 

λογιστικές πολιτικές βάσει του εννοιολογικού πλαισίου, στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τις 

ίδιες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη των 

ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31η Δεκεμβρίου 2017 και οι 

οποίες αναφέρονται αναλυτικά στις Σημειώσεις επί των ετησίων αυτών 

οικονομικών καταστάσεων, με εξαίρεση την εφαρμογή των νέων 

προτύπων και διερμηνειών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1. 

ανωτέρω, η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές 

χρήσεις που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2018. 

2.3 Μεταβολές στις λογιστικές αρχές 

Ο Όμιλος εφάρμοσε για πρώτη φορά το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις 

με Πελάτες» και το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» με τη μέθοδο 

της σωρευτικής επίδρασης (δηλαδή την τροποποιημένη αναδρομική 

προσέγγιση), με την επίδραση της εφαρμογής αυτών των Προτύπων να 

αναγνωρίζεται κατά την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής, δηλαδή την 

1η Ιανουαρίου 2018. Αντίστοιχα, οι πληροφορίες που αφορούν στη 

χρήση 2017 δεν έχουν επαναδιατυπωθεί, δηλαδή αποτυπώνονται 

σύμφωνα με τα προηγούμενα πρότυπα (ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 39, σχετικές 

διερμηνείες). 

Η φύση και η επίδραση των αλλαγών παρουσιάζονται ακολούθως: 
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ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβόλαια με πελάτες» 

Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά το ΔΛΠ 11 «Συμβάσεις κατασκευής», ΔΛΠ 18 

«Έσοδα» και όλες τις σχετικές διερμηνείες για έσοδα από συμβάσεις με 

πελάτες, εκτός αν αυτές οι συμβάσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

άλλων προτύπων. Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε 

βημάτων για τον προσδιορισμό των εσόδων από συμβάσεις με πελάτες. 

Σύμφωνα με το ΔΧΠΑ 15, τα έσοδα αναγνωρίζονται στο ποσό, το οποίο 

μία οικονομική οντότητα αναμένει να δικαιούται ως αντάλλαγμα για τη 

μεταβίβαση των αγαθών ή των υπηρεσιών σε έναν πελάτη. Επίσης, το 

πρότυπο ορίζει τη λογιστική παρακολούθηση των επιπρόσθετων εξόδων 

για την ανάληψη μιας σύμβασης και των άμεσων εξόδων που 

απαιτούνται για την ολοκλήρωση της σύμβασης αυτής. 

Την 1η Ιανουαρίου 2018, ο Όμιλος και η Εταιρεία υιοθέτησαν το ΔΧΠΑ 15, 

χρησιμοποιώντας την τροποποιημένη αναδρομική μέθοδο, δηλαδή η 

επίδραση από τη μετάβαση αναγνωρίστηκε συσσωρευτικά στο 

«Υπόλοιπο κερδών εις νέο», ενώ τα συγκριτικά ποσά δεν 

επαναδιατυπώθηκαν. Ωστόσο, Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν είχαν καμία 

επίδραση στην κερδοφορία ή την χρηματοοικονομική θέση τους κατά την 

πρώτη εφαρμογή του ΔΧΠΑ 15. Επομένως, δεν έγινε καμία προσαρμογή 

στο «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» την 1η Ιανουαρίου 2018. 

Έσοδο ορίζεται το ποσό το οποίο μία οικονομική οντότητα αναμένει να 

δικαιούται ως αντάλλαγμα για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που μεταβίβασε 

σε έναν πελάτη, εκτός από τα ποσά που εισπράττονται για λογαριασμό 

τρίτων (φόρος προστιθέμενης αξίας, λοιποί φόροι επί των πωλήσεων). 

Τα μεταβλητά ποσά περιλαμβάνονται στο τίμημα και υπολογίζονται είτε 

με τη μέθοδο της «αναμενόμενης αξίας», είτε με τη μέθοδο του «πιο 

πιθανού ποσού». 

Μια οικονομική οντότητα αναγνωρίζει έσοδα όταν (ή καθώς) ικανοποιεί 

την υποχρέωση εκτέλεσης μιας σύμβασης, μεταβιβάζοντας τα αγαθά ή 

τις υπηρεσίες που έχει υποσχεθεί στον πελάτη. Ο πελάτης αποκτά τον 

έλεγχο του αγαθού ή της υπηρεσίας, εάν έχει τη δυνατότητα να 

κατευθύνει τη χρήση και να αντλεί ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη 

από αυτό το αγαθό ή την υπηρεσία. Ο έλεγχος μεταβιβάζεται κατά τη 

διάρκεια μιας περιόδου ή σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο έλεγχος του 

αγαθού μεταφέρεται στον πελάτη, συνήθως με την παράδοσή του, και 

δεν υπάρχει καμία ανεκπλήρωτη υποχρέωση που θα μπορούσε να 

επηρεάσει την αποδοχή του αγαθού από τον πελάτη. 

Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την λογιστική 

περίοδο την όποια οι υπηρεσίες παρέχονται και επιμετρούνται σύμφωνα 

με τη φύση των υπηρεσιών που παρέχονται, χρησιμοποιώντας είτε 

μεθόδους εκροών (output methods), είτε μεθόδους εισροών (input 

methods). 

Η απαίτηση από τον πελάτη αναγνωρίζεται όταν υπάρχει ένα άνευ 

προϋποθέσεων δικαίωμα να λάβει η οικονομική οντότητα το τίμημα για 

τις εκτελεσμένες υποχρεώσεις της σύμβασης προς τον πελάτη. 

Το συμβατικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται όταν ο Όμιλος (ή η 

Εταιρεία) έχει ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις του προς τον πελάτη, πριν ο 

πελάτης πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η πληρωμή. 

Η συμβατική υποχρέωση αναγνωρίζεται όταν ο Όμιλος (ή η Εταιρεία) 

λαμβάνει τίμημα από τον πελάτη (προπληρωμή) ή όταν διατηρεί 

δικαίωμα επί ενός τιμήματος το οποίο είναι ανεπιφύλακτο 

(αναβαλλόμενο έσοδο) πριν την εκτέλεση των υποχρεώσεων της 

σύμβασης και τη μεταφορά των αγαθών ή των υπηρεσιών. Η συμβατική 
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υποχρέωση από-αναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι υποχρεώσεις της 

σύμβασης και το έσοδο καταγραφεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Τα έσοδα της μίσθωσης από λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» για τις ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018, 

συνοψίζοντας τις τρεις όψεις της λογιστικής παρακολούθησης των 

χρηματοοικονομικών μέσων: την ταξινόμηση και επιμέτρηση, την 

απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης. 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία εφάρμοσαν το πρότυπο από την 1η Ιανουαρίου 

2018 αναδρομικά, χωρίς να αναθεωρήσουν τις συγκριτικές πληροφορίες 

των προηγούμενων ετών, συνεπώς οι προσαρμογές που προέκυψαν δεν 

εμφανίζονται στην χρηματοοικονομική θέση της 31ης Δεκεμβρίου 2017, 

αλλά αναγνωρίστηκαν στην χρηματοοικονομική θέση έναρξης της 1ης 

Ιανουαρίου 2018. 

Την 1η Ιανουαρίου 2018 (την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής του 

ΔΠΧΑ 9), η Διοίκηση του Ομίλου (και της Εταιρείας) αξιολόγησε τα 

επιχειρηματικά μοντέλα και τα συμβατικά χαρακτηριστικά που ισχύουν 

για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει ο Όμιλος 

και η Εταιρεία και τα ταξινόμησε στην κατάλληλη κατηγορία του ΔΠΧΑ 9. 

Την 1η Ιανουαρίου 2018, οι επενδύσεις του Ομίλου σε μερίδια 

εσωτερικού μη διαπραγματεύσιμα σε αγορές κεφαλαίου και σε 

κεφάλαια εσωτερικού σε χρηματαγορές, που ανέρχονταν σε 877 χιλ. 

ευρώ κι σε 860 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, 

αναταξινομήθηκαν από την κατηγορία «χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση» στην κατηγορία «χρηματοοικονομικά 

στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων χρήσης», διότι οι 

ταμειακές τους ροές δεν συνίστανται αποκλειστικά σε αποπληρωμή 

κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου. Επιπλέον, το 

σχετικό αποθεματικό αναπροσαρμογών, που ανερχόταν σε ζημία (146) 

χιλ. ευρώ, την 1η Ιανουαρίου 2018, μεταφέρθηκε στο λογαριασμό 

«Κέρδη εις νέον». 

Επιπλέον, ο Όμιλος και η Εταιρεία εφάρμοσαν την απλοποιημένη 

προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για την απομείωση των αναμενόμενων 

πιστωτικών ζημιών στα υπόλοιπα των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων 

την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής, από την οποία δεν προέκυψε 

καμία επίδραση στην κερδοφορία ή την χρηματοοικονομική θέση τους. 

Τέλος, δεν υπήρξε καμία επίδραση στην ταξινόμηση και επιμέτρηση 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. 
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Η επίδραση των αλλαγών στην ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας είναι οι 

ακόλουθες: 

 

 

Η επίδραση των αλλαγών στην Καθαρή Θέση του Ομίλου και της 

Εταιρείας είναι οι ακόλουθες: 

 

 

(α) Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών 

Στοιχείων: 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία επιμετρούν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία αρχικά στην εύλογη αξία τους, προσθέτοντας κόστη 

συναλλαγής, στη περίπτωση που ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό 

στοιχείο δεν επιμετράτε στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων χρήσης. 

Τα κόστη συναλλαγής των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων χρήσης 

καταχωρίζονται στα έξοδα. 

 Οι εμπορικές απαιτήσεις αρχικά επιμετρούνται στην τιμή συναλλαγής. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με ενσωματωμένα 

παράγωγα εξετάζονται στο σύνολό τους όταν διερευνάται εάν οι 

ταμειακές τους ροές είναι μόνο καταβολή κεφαλαίου και τόκων. 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΧΠΑ 9, τα χρεόγραφα επιμετρούνται στη 

συνέχεια στο αποσβέσιμο κόστος, ή στην εύλογη αξία μέσω λοιπών 

συνολικών εισοδημάτων, ή στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

χρήσης. 

Όμιλος

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

Κατηγορίες του ΔΠΧΑ 9

Κατηγορίες του ΔΛΠ 39

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 - ΔΛΠ 39

Αναταξινόμηση των διαθεσίμων προς πώληση 

χρηματοοικονομικών στοιχείων στα χρηματοοικονομικά 

εύλογης αξίας μέσω αποτελεσμάτων περιόδου 

Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 - ΔΠΧΑ 9

Εταιρεία

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

Κατηγορίες του ΔΠΧΑ 9

Κατηγορίες του ΔΛΠ 39

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 - ΔΛΠ 39

Αναταξινόμηση των διαθεσίμων προς πώληση 

χρηματοοικονομικών στοιχείων στα χρηματοοικονομικά 

εύλογης αξίας μέσω αποτελεσμάτων περιόδου 

Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 - ΔΠΧΑ 9

860 -860

860 0

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων

Εύλογη αξία μέσω 

λοιπών εισοδημάτων

Εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων
Διαθέσιμα προς πώληση

0 860

0 877

877 -877

877 0

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων

Εύλογη αξία μέσω 

λοιπών εισοδημάτων

Εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων
Διαθέσιμα προς πώληση

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Ο Όμιλος Η Εταιρεία Ο Όμιλος Η Εταιρεία
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 - ΔΛΠ 39 23.242 18.584 123.302 83.864

Αναταξινόμηση των διαθεσίμων προς πώληση 

χρηματοοικονομικών στοιχείων στα χρηματοοικονομικά 

εύλογης αξίας μέσω αποτελεσμάτων περιόδου 

146 146 -146 -146

Αναπροσαρμογές στο Υπόλοιπο Κερδών εις νέο από την 

υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 την 1 Ιανουαρίου 2018
146 146 -146 -146

Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 - ΔΠΧΑ 9 23.388 18.730 123.156 83.718

Αποθεματικό εύλογης αξίας Υπόλοιπο κερδών εις νέο
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Η ταξινόμηση βασίζεται σε δύο κριτήρια: α) το επιχειρηματικό μοντέλο 

διαχείρισης των χρηματοοικονομικών στοιχείων και β) τις συμβατικές 

ταμειακές ροές του μέσου, εάν αντιπροσωπεύουν «μόνο πληρωμές 

κεφαλαίου και τόκων» (SPPI κριτήριο) επί του υπολοίπου που εκκρεμεί. 

Η νέα ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρεογράφων του Ομίλου και της 

Εταιρείας γίνεται ως εξής: 

Ι. Χρεόγραφα στο αποσβέσιμο κόστος, για τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται στα πλαίσια ενός επιχειρηματικού 

μοντέλου με σκοπό τη διατήρηση τους και την είσπραξη των συμβατικών 

ταμειακών ροών που πληρούν το SPPI κριτήριο. Τα έσοδα των τόκων 

αυτών των στοιχείων περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έσοδα 

και αναγνωρίζονται με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 

Οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία που προκύπτει από τη διαγραφή 

αναγνωρίζεται αμέσως στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

ΙΙ. Χρεόγραφα στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων, 

με τα κέρδη ή τις ζημίες να μεταφέρονται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης κατά την από-αναγνώριση. Τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αυτής της κατηγορίας είναι 

χρεωστικοί τίτλοι που πληρούν το SPPI κριτήριο και κατέχονται στα 

πλαίσια ενός επιχειρηματικού μοντέλου είσπραξης ταμειακών ροών και 

πώλησή τους. Οι μεταβολές στη λογιστική αξία τους αναγνωρίζονται 

στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος, εκτός από την αναγνώριση 

κερδών ή ζημιών απομείωσης, εσόδων από τόκους και κερδών ή ζημιών 

από συναλλαγματικές διαφορές, τα οποία αναγνωρίζονται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Τα έσοδα τόκων από αυτά τα 

στοιχεία περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έσοδα και 

αναγνωρίζονται με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

ΙΙΙ. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων χρήσης περιλαμβάνουν παράγωγα αλλά και 

συμμετοχικούς τίτλους, τους οποίους ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν είχε 

αμετάκλητα επιλέξει να ταξινομεί στην κατάσταση συνολικού 

εισοδήματος κατά την αρχική αναγνώριση τους ή μεταβίβαση. Αυτή η 

κατηγορία περιλαμβάνει επίσης χρεόγραφα των οποίων οι ταμειακές 

ροές δεν πληρούν το SPPI κριτήριο ή ο Όμιλος (ή η Εταιρεία) δεν τους 

κατέχει στα πλαίσια ενός επιχειρηματικού μοντέλου με σκοπό την 

είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών, ή την είσπραξη συμβατικών 

ταμειακών ροών και την πώλησή τους. Το κέρδος ή ζημία από 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων χρήσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. 

(β) Απομείωση 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζουν προβλέψεις απομείωσης για 

αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλα τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία, εκτός αυτών που επιμετρώνται στην εύλογη αξία 

μέσω αποτελεσμάτων χρήσης. 

Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των 

συμβατικών ταμειακών ροών και όλων των ταμειακών ροών που ο 

Όμιλος (ή η Εταιρεία) αναμένει να λάβει. Η διαφορά προεξοφλείται 

χρησιμοποιώντας μια εκτίμηση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. 

Για τις εμπορικές απαιτήσεις, ο Όμιλος και η Εταιρεία εφάρμοσαν την 

απλοποιημένη προσέγγιση του προτύπου και υπολόγισαν τις 

αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές με βάση τις αναμενόμενες πιστωτικές 

ζημιές για όλη τη διάρκεια ζωής των στοιχείων αυτών. 
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Για τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, οι αναμενόμενες 

πιστωτικές ζημιές υπολογίζονται με βάση τις ζημιές των επόμενων 12 

μηνών. Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές των επόμενων 12 μηνών 

είναι ένα μέρος των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών για όλη τη 

διάρκεια ζωής των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, που 

προκύπτει από τη πιθανότητα αθέτησης πληρωμής ενός στοιχείου εντός 

των επόμενων 12 μηνών από την ημερομηνία αναφοράς. Σε περίπτωση 

που υπάρχει σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου από την αρχική 

αναγνώριση, η πρόβλεψη απομείωσης θα βασίζεται στις αναμενόμενες 

πιστωτικές ζημιές όλης της διάρκειας ζωής του στοιχείου. 

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 

απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων, την υιοθέτηση παραδοχών και 

την άσκηση κρίσεως για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών που 

ακολουθούνται. 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της Διοίκησης βασίζονται σε ιστορικά 

δεδομένα, αλλά και εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την 

προσδοκώμενη εξέλιξη μελλοντικών γεγονότων, οι οποίες κρίνονται 

εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα και επανεξετάζονται σε διαρκή βάση. 

Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις 

εκτιμήσεις. 

Κατά την σύνταξη αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών 

καταστάσεων, οι σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις, που 

υιοθετήθηκαν από τη Διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών 

του Ομίλου, είναι συνεπείς με αυτές που εφαρμόστηκαν στις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2017. Επίσης, οι κύριες 

πηγές δημιουργίας αβεβαιοτήτων, που υπήρχαν κατά την σύνταξη των 

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2017, 

παρέμειναν ίδιες και για τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές 

καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2018. 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου «ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της 

Μητρικής Εταιρείας και των οντοτήτων που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα 

από την Εταιρεία, την 30η Ιουνίου 2018. 

Οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Α.Β.Ε.Ε.” και των θυγατρικών της («Ο Όμιλος») περιλαμβάνουν τις 

ακόλουθες Εταιρείες: 
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Αναλυτικές πληροφορίες για τις θυγατρικές επιχειρήσεις που ενσωματώθηκαν στην παρούσα 

ενοποίηση, παρατίθενται στη Σημείωση 7. 

Άμεσο Έμμεσο

ROMCOLOR 2000 S.A. Πλαστικά Ρουμανία 99,987% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

GLOBAL COLORS POLSCA S.A. Πλαστικά Πολωνία 100% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

SENKROMA A.S. Πλαστικά Τουρκία 99,969% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

AGRIPOLYANE S.A.S.U. Πλαστικά Γαλλία 100% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ A.E.
Παραγωγή ενέργειας 

από ΑΠΕ
Ελλάδα 51% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΕΤΕΠΛΑ Α.Ε. Εμπορική Ελλάδα 99,995% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

PLASTIKA KRITIS FAR EAST LTD Holding Κύπρος 95,560% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

RAINBOW TECHNOLOGIES LTD Παροχή υπηρεσιών Κύπρος 100% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

SHANGHAI HITEC  PLASTICS CO

(μέσω της  PLASTIKA KRITIS FAR EAST LTD)
Πλαστικά Κίνα 71,67% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

GLOBAL COLORS LLC

(μέσω της RAINBOW TECHNOLOGIES LTD)
Πλαστικά Ρωσία 100% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

MODERN PLANT ooo

(μέσω της RAINBOW TECHNOLOGIES LTD & της 

GLOBAL COLORS LLC)

Ανέγερσή & 

Εκμετάλλευση ακινήτου

(από τον Όμιλο) 

Ρωσία 100% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

Μέθοδος ΕνοποίησηςΕπωνυμία Εταιρίας Δραστηριότητα Έδρα

Ποσοστό 

Συμμετοχής



Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση  - Α΄ Εξάμηνο 2018  -      33 

 

Οι σημαντικές μεταβολές στα ατομικά και ενοποιημένα στοιχεία 

Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων περιόδου είχαν ως εξής: 

Η μείωση του Κύκλου Εργασιών του Ομίλου (κατά -4.596 χιλ. ευρώ ή -

3,15%) και της Εταιρείας (κατά -1.535 χιλ. ευρώ ή -2,13%) οφείλεται, 

κατά κύριο λόγο, σε μέτρα για τον περιορισμό της χρήσης σε πλαστικές 

σακούλες, που επηρεάζει αρνητικά την παραγωγή ορισμένων πελατών, 

καθώς και στον περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας στην 

Τουρκία, λόγω της διολίσθησης του νομίσματος. Έτσι, επήλθε και μείωση 

του Μικτού Κέρδους του Ομίλου (κατά -2.064 χιλ. ευρώ ή -6,10%) και της 

Εταιρείας (κατά -1.036 χιλ. ευρώ ή -5,86%). 

Η αύξηση των αποθεμάτων του Ομίλου (κατά 2.981 χιλ. ευρώ) και της 

Εταιρείας (κατά 2.283 χιλ. ευρώ) οφείλεται, κατά κύριο λόγο, σε 

αυξημένες παραγγελίες πρώτων υλών. Από τον ίδιο λόγο, επήλθε αύξηση 

των εμπορικών υποχρεώσεων του Ομίλου (κατά 2.804 χιλ. ευρώ) και της 

Εταιρείας (κατά 1.282 χιλ. ευρώ). 

Η αύξηση του μακροπρόθεσμου δανεισμού του Ομίλου (κατά 1.081 χιλ. 

ευρώ) οφείλεται κυρίως σε χρηματοδότηση που έχει ληφθεί από 

θυγατρική του Ομίλου η οποία ενσωματώθηκε για πρώτη φορά το α΄ 

εξάμηνο του 2018 (βλ. Σημ. 7.2.). 

Η μείωση του βραχυπροθέσμου δανεισμού του Ομίλου (κατά -4.027 χιλ. 

ευρώ) οφείλεται κυρίως στην εξόφληση τραπεζικού δανεισμού της 

θυγατρικής του Ομίλου στην Τουρκία. 

6.1. Σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην τρέχουσα 

χρήση και δεσμεύσεις για κεφαλαιουχικές επενδύσεις: 

Κατά το α΄ εξάμηνο του 2018, στη Μητρική Εταιρεία: 

-Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση και τέθηκε σε λειτουργία νέα γραμμή 

παραγωγής masterbatches στο εργοστάσιο στην Ελάτεια Βοιωτίας, 

-Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία νέα γραμμή ανακύκλωσης 

πλαστικών που αυξάνει σημαντικά την παραγωγική δυναμικότητα της 

μονάδας και βελτιώνει την ποιότητα του ανακυκλωμένου υλικού, 

-Βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης η κατασκευή νέου κέντρου Έρευνας - 

Ανάπτυξης και Καινοτομίας στο εργοστάσιο του Ηρακλείου Κρήτης, που 

θα αποτελέσει την καρδιά της ανάπτυξης νέων προϊόντων και 

τεχνολογιών για τα επόμενα χρόνια, 

-Βρίσκεται σε εξέλιξη η εγκατάσταση νέας μεγάλης γραμμής παραγωγής 

πλαστικών φύλλων, που αναμένεται να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία 

στις αρχές του 2019, η οποία θα αυξήσει την παραγωγική δυνατότητα 

του τομέα κατά 30% και 

-Βρίσκεται σε φάση αδειοδότησης νέος αποθηκευτικός χώρος στη ΒΙ.ΠΕ. 

Ηρακλείου Κρήτης, σε ιδιόκτητο οικόπεδο της Εταιρείας. 

Κατά το α΄ εξάμηνο του 2018, στις Θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου: 

-Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση νέας γραμμής παραγωγής masterbatch 

στο εργοστάσιο στην Ρωσία και η κατασκευή αποθηκευτικού χώρου στο 

εργοστάσιο στην Ρουμανία. 
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-Βρίσκεται σε εξέλιξη η εγκατάσταση νέας γραμμής παραγωγής 

masterbatch στο εργοστάσιο στην Κωνσταντινούπολη, 

-Βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή μεγάλων αποθηκευτικών χώρων στα 

εργοστάσια στην Κίνα, που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2018, 

καθώς και στην Πολωνία που ξεκινά σύντομα.  

-Έχουν παραγγελθεί νέα γραμμή παραγωγής αγροτικών φύλλων για το 

εργοστάσιο στη Γαλλία καθώς και νέες γραμμές παραγωγής masterbatch 

για την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου στην 

Πολωνία. 

-Βρίσκεται σε φάση μελετών και αδειοδότησης νέος χώρος παραγωγής - 

μεταποίησης στο εργοστάσιο στην Κίνα, νέο κέντρο έρευνας και 

ανάπτυξης στο εργοστάσιό στην Πολωνία και νέος αποθηκευτικός χώρος 

στο εργοστάσιό στην Ρωσία. 

 

6.2. Εμπράγματα Βάρη: 

Επί των ενσωμάτων παγίων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα ή 

άλλα βάρη. 

Επί ενσωμάτων παγίων (ακινήτων και μηχανημάτων) θυγατρικών 

Εταιριών του Ομίλου, υφίστανται εμπράγματα βάρη σε ξένο νόμισμα, 

συνολικής αξίας 2.720 χιλ. ευρώ την 30.06.2018 (3.420 χιλ. ευρώ την 

31.12.2017), για την εξασφάλιση τραπεζικών δανείων συνολικού ύψους 

1.483 χιλ. ευρώ (1.298 χιλ. ευρώ την 31.12.2017). 

 

6.3. Μεταβολές ενσωμάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων: 

Η εξέλιξη της αξίας των ενσωμάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων του 

Ομίλου και της Εταιρείας στην τρέχουσα και στην συγκριτική περίοδο, 

παρουσιάζεται στους πίνακες που ακολουθούν: 
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Πίνακας Μεταβολών Ενσωμάτων Παγίων του Ομίλου (τρέχουσας περιόδου)

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

Γήπεδα - 

Οικόπεδα

Κτίρια / 

Εγκαταστάσεις 

Κτιρίων / Λοιπά 

τεχνικά έργα

Μηχανήματα / 

Εγκαταστάσεις & Λοιπός 

Μηχαν/κός Εξοπλισμός

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα & 

Λοιπός 

Εξοπλισμός

Ακινητοποιή-

σεις υπό 

εκτέλεση

Σύνολο

-943,0704 2301,49426 3116,8762 104 187 -4766

Αποσβέσιμη Αξία

Κόστος ή εκτίμηση 1.1.2018 23.275 34.213 93.298 2.994 4.313 4.007 162.100

Συναλλαγματική Διαφοροποίηση 0 -200 -548 -29 -46 10 -813

Ενσωμάτωση παγίων θυγατρικής 0 16 4.404 77 18 0 4.515

(+) Προσθήκες περιόδου 2 913 2.287 157 114 3.496 6.969

(-) Μειώσεις περιόδου 0 0 -199 -108 -5 -8 -320

Σύνολο 30.6.2018 23.277 34.942 99.242 3.091 4.394 7.505 172.451

Αποσβέσεις

Αποσβέσεις 1.1.2018 760 9.795 54.873 2.110 3.230 0 70.768

Συναλλαγματική Διαφοροποίηση 4 -75 -254 -14 -29 0 -368

Ενσωμάτωση παγίων θυγατρικής 0 2 2.542 54 8 0 2.606

(+) Προσθήκες περιόδου 58 538 3.046 111 140 0 3.893

(-) Μειώσεις περιόδου 0 0 -171 -95 -4 0 -270

Σωρευμένες Αποσβέσεις 30.6.2018 822 10.260 60.036 2.166 3.345 0 76.629

Αναπόσβεστη Αξία 30.6.2018 22.455 24.682 39.206 925 1.049 7.505 95.822
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Πίνακας Μεταβολών Ενσωμάτων Παγίων του Ομίλου (προηγούμενης χρήσεως)

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

Γήπεδα - 

Οικόπεδα

Κτίρια / 

Εγκαταστάσεις 

Κτιρίων / Λοιπά 

τεχνικά έργα

Μηχανήματα 

/Εγκαταστάσεις & 

Λοιπός Μηχαν/κός 

Εξοπλισμός

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα & 

Λοιπός 

Εξοπλισμός

Ακινητοποιή-

σεις υπό 

εκτέλεση

Σύνολο

Αποσβέσιμη Αξία

Κόστος ή εκτίμηση 1.1.2017 23.634 33.536 90.591 2.869 4.139 2.125 156.894

Συναλλαγματική Διαφοροποίηση -361 -421 -1.666 -57 -73 -9 -2.587

(+) Προσθήκες περιόδου 2 1.098 3.258 320 266 1.951 6.895

(-) Μειώσεις περιόδου 0 0 -11 -138 -19 0 -168

Λοιπές μεταβολές 0 0 1.126 0 0 -60 1.066

Σύνολο 31.12.2017 23.275 34.213 93.298 2.994 4.313 4.007 162.100

Αποσβέσεις

Αποσβέσεις 1.1.2017 674 8.939 49.241 2.022 3.004 0 63.880

Συναλλαγματική Διαφοροποίηση -32 -182 -943 -47 -50 0 -1.254

(+) Προσθήκες περιόδου 118 1.041 5.522 253 295 0 7.229

(-) Μειώσεις περιόδου 0 -3 -10 -118 -19 0 -150

Λοιπές μεταβολές 0 0 1.063 0 0 0 1.063

Σωρευμένες Αποσβέσεις 31.12.2017 760 9.795 54.873 2.110 3.230 0 70.768

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2017 22.515 24.418 38.425 884 1.083 4.007 91.332
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Πίνακας Μεταβολών Ενσωμάτων Παγίων της Εταιρείας (τρέχουσας περιόδου)

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)
Γήπεδα - 

Οικόπεδα

Κτίρια / 

Εγκαταστάσεις 

Κτιρίων / Λοιπά 

τεχνικά έργα

Μηχανήματα 

/Εγκαταστάσεις & 

Λοιπός Μηχαν/κός 

Εξοπλισμός

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα & 

Λοιπός 

Εξοπλισμός

Ακινητοποιή-

σεις υπό 

εκτέλεση

Σύνολο

Αποσβέσιμη Αξία

Κόστος ή εκτίμηση 1.1.2018 16.678 23.020 54.691 1.431 1.914 2.899 100.633

(+) Προσθήκες περιόδου / Μεταφορές 2 899 1.937 60 36 2.273 5.207

(-) Μειώσεις περιόδου 0 0 -9 -24 -2 0 -35

Σύνολο 30.6.2018 16.680 23.919 56.619 1.467 1.948 5.172 105.805

Αποσβέσεις

Αποσβέσεις 1.1.2018 0 6.313 32.903 1.094 1.679 0 41.989

(+) Προσθήκες περιόδου 0 359 1.550 36 58 0 2.003

(-) Μειώσεις περιόδου 0 0 -7 -24 -2 0 -33

Σωρευμένες Αποσβέσεις 30.6.2018 0 6.672 34.446 1.106 1.735 0 43.959

Αναπόσβεστη Αξία 30.06.2018 16.680 17.247 22.173 361 213 5.172 61.846
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Πίνακας Μεταβολών Ενσωμάτων Παγίων της Εταιρείας (προηγούμενης χρήσεως)

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

Γήπεδα - 

Οικόπεδα

Κτίρια / 

Εγκαταστάσεις 

Κτιρίων / Λοιπά 

τεχνικά έργα

Μηχανήματα 

/Εγκαταστάσεις & 

Λοιπός Μηχαν/κός 

Εξοπλισμός

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα & 

Λοιπός 

Εξοπλισμός

Ακινητοποιή-

σεις υπό 

εκτέλεση

Σύνολο

Αποσβέσιμη Αξία

Κόστος ή εκτίμηση 1.1.2017 16.676 21.949 53.730 1.363 1.773 1.252 96.743

(+) Προσθήκες περιόδου / Μεταφορές 2 1.071 997 88 141 1.647 3.946

(-) Μειώσεις περιόδου 0 0 -36 -20 0 0 -56

Σύνολο 31.12.2017 16.678 23.020 54.691 1.431 1.914 2.899 100.633

Αποσβέσεις

Αποσβέσεις 1.1.2017 0 5.639 29.988 997 1.566 0 38.190

(+) Προσθήκες περιόδου 0 674 2.945 117 113 0 3.849

(-) Μειώσεις περιόδου 0 0 -30 -20 0 0 -50

Σωρευμένες Αποσβέσεις 31.12.2017 0 6.313 32.903 1.094 1.679 0 41.989

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2017 16.678 16.707 21.788 337 235 2.899 58.644
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7.1 Συμμετοχές σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 

Οι συμμετοχές της Μητρικής Εταιρείας σε Θυγατρικές επιχειρήσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 30
η
 Ιουνίου 31η Δεκεμβρίου 30

η
 Ιουνίου 31η Δεκεμβρίου 

2018 2017 2018 2017

                        -                             -     21.458 19.158

0 0 0 0

0 0 21.458 19.158

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Σύνολο

Β) Συμμετοχές σε Συγγενείς επιχειρήσεις

Α) Συμμετοχές σε Θυγατρικές επιχειρήσεις

Η Εταιρεία
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 30

η
  Ιουνίου 2018

% Κόστος Κτήσεως Απομειώσεις Καθαρή αξία

ROMCOLOR 2000 S.A. ΡΟΥΜΑΝΙΑ 99,99% 3.421 3.421

GLOBAL COLORS POLSCA S.A. ΠΟΛΩΝΙΑ 100,00% 1.080 1.080

SENKROMA A.S. ΤΟΥΡΚΙΑ 99,97% 8.750 -2.270 6.480

AGRIPOLYANE S.A.S.U. ΓΑΛΛΙΑ 100,00% 1.500 1.500

ΕΤΕΠΛΑ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 100,00% 64 -64 0

RAINBOW TECHNOLOGIES LTD ΚΥΠΡΟΣ 100,00% 683 683

PLASTIKA KRITIS FAR EAST LTD ΚΥΠΡΟΣ 95,56% 7.224 7.224

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΕΛΛΑΔΑ 51,00% 1.070 1.070

Σύνολο 23.792 -2.334 21.458

Χώρα 

Δραστηριότητας
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Κατά τη διάρκεια του α΄ εξαμήνου 2018, η Διοίκηση της Μητρικής αξιολόγησε τις ενδείξεις σχετικά με την πιθανή απομείωση της ανακτήσιμης αξίας των 

επενδύσεων σε θυγατρικές και προχώρησε στην απομείωση της επένδυσης στην κατά 99,97% θυγατρική στην Τουρκία SENKROMA A.S. κατά 2.270 χιλ. 

ευρώ. 

 

Επίσης, κατά τη διάρκεια του α΄ εξαμήνου 2018 και προκειμένου να ενισχυθεί η κεφαλαιακή βάση των θυγατρικών, έλαβαν χώρα οι ακόλουθες πράξεις: 

1. Πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής SENKROMA SA (Τουρκία), κατά το ποσό των 3.500 χιλ. ευρώ, το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή δανεισμού της θυγατρικής και για την πραγματοποίηση επένδυσης σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό. Μετά την 

αύξηση, το ποσοστό συμμετοχής της Μητρικής διαμορφώθηκε σε 99,97%. 

2. Πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής GLOBAL COLORS LLC (Ρωσία), κατά το ποσό των 1.827.411 ευρώ, το 

οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης. 

 

Οι συμμετοχές της Μητρικής Εταιρείας σε Θυγατρικές επιχειρήσεις στη λήξη της προηγούμενης χρήσεως αναλύονται ως εξής: 

 

 

Η Εταιρεία
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 31

η
 Δεκεμβρίου 2017

% Κόστος Κτήσεως Απομειώσεις Καθαρή αξία

ROMCOLOR 2000 S.A. ΡΟΥΜΑΝΙΑ 99,99% 3.421 3.421

GLOBAL COLORS POLSCA S.A. ΠΟΛΩΝΙΑ 100,00% 1.080 1.080

SENKROMA A.S. ΤΟΥΡΚΙΑ 99,92% 5.250 5.250

AGRIPOLYANE S.A.S.U. ΓΑΛΛΙΑ 100,00% 1.500 1.500

ΕΤΕΠΛΑ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 100,00% 64 -64 0

RAINBOW TECHNOLOGIES LTD ΚΥΠΡΟΣ 100,00% 683 683

PLASTIKA KRITIS FAR EAST LTD ΚΥΠΡΟΣ 95,56% 7.224 7.224

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΕΛΛΑΔΑ -                                             -                             -     

Σύνολο 19.222 -64 19.158

Χώρα 

Δραστηριότητας
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7.2 Εξαγορά θυγατρικής επιχείρησης – πρώτη ενσωμάτωση 

Η μητρική Εταιρεία υπέγραψε στις 26.01.2018, την οριστική σύμβαση εξαγοράς 113.900 κοινών ονομαστικών μετοχών, που αντιστοιχούν στο 51% του 

συνόλου των μετοχών, των δικαιωμάτων ψήφου και του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», κατόπιν παροχής ειδικής αδείας – σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του κ.Ν.2190/20 – με την από 

26.01.2018 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το υπόλοιπο 49% του συνόλου των μετοχών, των δικαιωμάτων ψήφου και του εταιρικού 

κεφαλαίου κατέχεται από πρόσωπα Β’ βαθμού συγγενείας με μέλη του Διοικητικού συμβουλίου της Μητρικής ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ. 

Η «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» έχει στην κυριότητά της ένα φωτοβολταϊκό πάρκο ονομαστικής 

ισχύος 1,98 μεγαβάτ, εγκατεστημένο στο νομό Ηλείας και έχει υπογράψει σύμβαση πώλησης της παραγόμενης ενέργειας με το ΛΑΓΗΕ, εικοσαετούς 

διάρκειας, η οποία λήγει το έτος 2033. Η Μητρική, η οποία διαθέτει σε παραγωγική λειτουργία αιολικό πάρκο 11,9 MW και 4 μικρά φωτοβολταϊκά πάρκα 

συνολικής ισχύος 340 kw, ενίσχυσε με την εξαγορά αυτή την παρουσία του Ομίλου στον κλάδο παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, στο οποίο 

δραστηριοποιείται ήδη από το 2003. 

Το τίμημα της εξαγοράς των ανωτέρω μετοχών ανήρθε στο ποσό των ευρώ 1.070.000 ευρώ (ενός εκατομμυρίου εβδομήντα χιλιάδων) και έχει καταβληθεί 

ολοσχερώς σε μετρητά. 

Από την ημερομηνία αυτή (26.01.2018) και εφεξής, οι οικονομικές καταστάσεις της νέας θυγατρικής ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις του Ομίλου, με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης. 

Οι συναλλαγές λογίστηκαν με τη μέθοδο της εξαγοράς και η υπεραξία που προέκυψε κατά ευρώ 816 χιλ. ευρώ αναγνωρίστηκε στα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία του Ομίλου. 

Η ολοκλήρωση της αποτίμησης της ανωτέρω αποκτήσεως θα πραγματοποιηθεί εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία εξαγοράς. 

Ο κύκλος εργασιών με τον οποίον συμμετέχει η «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΑΕ» στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών, από την ημερομηνία απόκτησής της 

(26.01.2018) έως τη λήξη της τρέχουσας περιόδου (30.06.2018), ανήλθε σε 378 χιλ. ευρώ. 

Τα κέρδη μετά από φόρους με τα οποία συμμετέχει η «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΑΕ» στα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους, που 

αναλογούν σε ιδιοκτήτες της μητρικής, από την ημερομηνία απόκτησής της (26.01.2018) έως τη λήξη της τρέχουσας περιόδου (30.06.2018), ανήλθε σε 39 

χιλ. ευρώ. 

Η Εύλογη αξία και η Λογιστική αξία των Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων της «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΑΕ», όπως αυτά έχουν προσωρινά 

αποτιμηθεί κατά την ημερομηνία της πρώτης ενσωμάτωσης (26.01.2018), παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 
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(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Εύλογη αξία Λογιστική αξία

26.01.2018 26.01.2018

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια 1.909 1.909

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 169 169

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 2.078 2.078

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Πελάτες 538 538

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 77 77

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1 1

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 616 616

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 2.694 2.694

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές 1.802 1.802 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 102 102

Λοιπές υποχρεώσεις & μεταβατικοί λογαριασμοί 292 292

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 2.196 2.196

Σύνολο υποχρεώσεων 2.196 2.196

ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 498 498

Μείον: Μη ελέγχουσες συμμετοχές (49%) 244

ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ (51%) 254

ΤΙΜΗΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ 1.070

ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ 816

Φωτοβολταϊκά Τραγανού Α.Ε.

26.01.2018

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

Συνολικό τίμημα εξαγοράς 1.070

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα που αποκτήθηκαν -1

Τελική ταμειακή εκροή για την εξαγορά 1.069

Μείον: Προκαταβολή για απόκτηση θυγατρικής -1.000

Ταμειακή εκροή για την εξαγορά την τρέχουσα περίοδο 69
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7.3 Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις 

Αφορούν σε συμμετοχή της Μητρικής Εταιρείας κατά ποσοστό 24% στην 

Εταιρεία «SUNPARTNERS Ενεργειακή Α.Ε.» η οποία έχει σκοπό την 

κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας στο Νομό Κιλκίς. Εντός της χρήσεως 2013, η 

συγγενής Εταιρεία έλαβε την άδεια εγκατάστασης για φωτοβολταϊκό 

σταθμό ισχύος 3,996 MWp στη θέση Βαλτούδι του Δήμου Πολυκάστρου 

Νομού Κιλκίς. 

Η υλοποίηση της ανωτέρω επένδυσης θα καθυστερήσει, λόγω μη 

ύπαρξης επαρκούς ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο του νομού Κιλκίς. Για 

την υλοποίηση της απαιτείται υποσταθμός ΥΜΤ (υψηλής μέσης τάσης). 

Συνεπώς, μέχρι σήμερα, η Εταιρεία δεν έχει ξεκινήσει τη δραστηριότητά 

της και για το λόγο αυτό η αξία της συμμετοχής απομειώθηκε πλήρως σε 

προηγούμενη χρήση. 

 

Αναλυτικές πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία του Ομίλου (και της Εταιρείας) παρατίθενται και στη Σημείωση 

2.3. Μεταβολές στις λογιστικές αρχές 

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της 

Εταιρείας που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, ανέρχονται την 30η 

Ιουνίου 2018 σε 880 χιλ. ευρώ και 863 χιλ. ευρώ αντίστοιχα (877 χιλ. 

ευρώ και 860 χιλ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2017) και ιεραρχούνται στο 

Επίπεδο 1 και 3, όπως αναλύονται βάση της φύσης τους. 

Κατά τη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου του 2018 δεν υπήρξαν μεταφορές 

μεταξύ των επιπέδων επιμέτρησης 1 και 2 της εύλογης αξίας, ούτε 

μεταφορές εντός και εκτός του επιπέδου επιμέτρησης 3 της εύλογης 

αξίας. 

Η εύλογη αξία για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, τα ταμιακά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων και τις εμπορικές και λοιπές 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία, 

κυρίως λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξεώς τους. Τέλος, η εύλογη αξία 

του μακροπρόθεσμου δανεισμού του Ομίλου και της Εταιρείας 

προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία. 
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Μεταβολή για το A΄ εξάμηνο 2018 

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22.06.2018 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 

3.011.712 Ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,41 Ευρώ σε 0,30 Ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών 

στους μετόχους ποσού 0,11 Ευρώ ανά μετοχή. Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, με την αριθ. Πρωτ. 69464/27-06-2018 (ΑΔΑ: ΨΔ1Ο465ΧΙ8-ΨΡΞ) 

απόφασή του, ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού. 

Μεταβολή για το έτος 2017 

Με την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27 Νοεμβρίου 2017 αποφασίστηκαν τα εξής : 

Α) Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,42 σε 0,63 ανά μετοχή με αντίστοιχη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 

41.068.800 σε 27.379.200 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,63 η κάθε μία ,δηλαδή συνένωση ( reverse split) 3 (τριών) παλαιών κοινών μετοχών σε 2 

(δύο) νέες κοινές μετοχές της Εταιρείας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ 17.248.896. 

Β) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ 136.896 χωρίς αλλαγή του αριθμού των κοινών μετοχών με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού υπέρ το 

άρτιο ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέλθει σε ευρώ 17.385.792 από 17.248.896. 

Γ) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με ποσό ευρώ 6.160.320 , με μείωση της ονομαστικής τιμής των μετοχών κατά το ποσό των ευρώ 0,225 

ανά μετοχή και την επιστροφή του ποσού στους μετόχους. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ 11.225.472 και αποτελείται από 

27.379.200 μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,41. 

(Ποσά σε ευρώ)

Αριθμός μετοχών 
Ονοματική Αξία 

Μετοχών
Κοινές μετοχές Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο 

31η Δεκεμβρίου 2016 41.068.800 0,42 41.068.800 17.248.896,00 592.726,80

31η Δεκεμβρίου 2017 27.379.200 0,41 27.379.200 11.225.472,00 455.830,80

30
η
 Ιουνίου 2018 27.379.200 0,30 27.379.200 8.213.760,00 455.830,80
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Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τις θυγατρικές της, αφορούν κυρίως σε ενδοομιλικές πωλήσεις αποθεμάτων και πραγματοποιούνται σε πραγματικές αξίες 

και με τους ισχύοντες κάθε φορά όρους της αγοράς. Τα ποσά των συναλλαγών αυτών αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

 

  

(Ποσά σε ευρώ)

Θυγατρική Εταιρεία
Πωλήσεις 

Αποθεμάτων

Αγορές 

Αποθεμάτων

Πωλήσεις 

Υπηρεσιών

Αγορές 

υπηρεσιών

Τόκοι 

έξοδα

Πωλήσεις 

Παγίων

Απαιτήσεις 

από Εμπορική 

Δραστ/τα

Υποχρεώσεις 

από Εμπορική 

Δραστ/τα

ROMCOLOR 2000 S.A. 1.059.211 43.902 0 0 0 1.506 646.165 44.102

GLOBAL COLORS POLSCA S.A. 460.593 0 1.800 0 0 0 296.016 0

SENKROMA A.S. 1.298.337 1.502 0 130.597 15.054 0 1.967.733 70.434

SHANGHAI HITEC PLASTICS CO 3.038.817 47.841 42.293 0 0 102.620 920.373 61.812

GLOBAL COLORS LLC 359.599 0 0 0 13.011 0 482.624 0

AGRIPOLYANE S.A.S.U. 1.786.556 376.481 0 4.900 0 0 1.335.271 136.369

ΕΤΕΠΛΑ AE 0 0 0 0 0 0 15.506 0

ΣΥΝΟΛΟ 8.003.113 469.726 44.093 135.497 28.065 104.126 5.663.688 312.717
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Οι συναλλαγές της Εταιρείας και του Ομίλου με τα λοιπά συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, για την τρέχουσα και την 

προηγούμενη χρήση, αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

 

 

Σχετικά με τις δοσμένες εγγυήσεις μεταξύ των Εταιρειών του Ομίλου, βλ. ακολούθως Σημ. 15 «Δεσμεύσεις & Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις» 

 

 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

2018 2017 2018 2017

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 121 152 8.273 7.657

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 212 211 845 1.319

Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 38 0 5.701 5.606

Υποχρεώσεις προς  λοιπά συνδεδεμένα μέρη 128 34 441 767

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 536 824 189 429

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0 0 0 0

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 482 35 482 30

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

30
η
 Ιουνίου 30

η
 Ιουνίου
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Οι Τομείς δραστηριότητας καθορίζονται με βάση τη δομή του Ομίλου ανά θυγατρική Εταιρεία με σημαντική λειτουργική δραστηριότητα. Οι πληροφορίες 

που δεν αποτελούν ξεχωριστούς τομείς έχουν συγκεντρωθεί και απεικονίζονται στην κατηγορία «Λοιπές εταιρίες Ομίλου». 

Η ακόλουθη πληροφόρηση αναφέρεται στους Τομείς που επισκοπούνται από τους υπευθύνους του Ομίλου και εξετάζονται από τη Διοίκηση για τη λήψη 

οικονομικών αποφάσεων. 

 

 

 

 

Θυγατρική Εταιρεία
ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΚΡΗΤΗΣ

SHANGHAI 

HITEC 

PLASTICS

ROMCOLOR 

2000
AGRIPOLYANE

GLOBAL 

COLORS 

POLSCA

SENKROMA
GLOBAL 

COLORS LLC

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ 

ΤΡΑΓΑΝΟΥ Α.Ε

ΛΟΙΠΕΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

ΟΜΙΛΟΥ

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ & 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Περίοδος 1.1-30.6.2018

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 70.510 29.620 12.113 14.751 11.129 5.455 6.561 378 493 -9.861 141.149

Κόστος πωλήσεων -53.868 -22.816 -9.900 -13.666 -9.310 -4.137 -4.918 -232 -19 9.501 -109.365

Μεικτά κέρδη 16.642 6.805 2.212 1.085 1.819 1.318 1.643 146 475 -360 31.784

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
12.266 5.381 1.839 489 1.092 534 920 365 317 -127 23.076

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων
10.238 4.745 1.415 248 853 426 746 132 298 -62 19.039

Κέρδη προ φόρων 8.673 4.847 1.442 169 797 -158 218 109 237 2.192 18.526

Καθαρά Κέρδη περιόδου 5.298 3.602 1.215 112 679 -131 155 77 227 2.203 13.437

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 86.866 11.801 8.563 3.408 4.128 1.031 2.401 1.870 14.567 -33.719 100.916

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 111.610 39.055 15.857 11.897 9.638 8.578 7.053 519 8.368 -13.737 198.838

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.587 1.232 74 981 282 157 123 1.601 0 -649 10.388

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 31.187 4.150 4.242 9.004 4.181 4.851 5.909 213 8.599 -15.665 56.671
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Θυγατρική Εταιρία
ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΚΡΗΤΗΣ

SHANGHAI 

HITEC 

PLASTICS

ROMCOLOR 

2000
AGRIPOLYANE

GLOBAL 

COLORS 

POLSCA

SENKROMA
GLOBAL 

COLORS LLC

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ 

ΤΡΑΓΑΝΟΥ Α.Ε

ΛΟΙΠΕΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

ΟΜΙΛΟΥ

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ & 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Περίοδος 1.1-30.6.2017

Μικτός Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 72.046 33.746 11.090 15.531 10.000 6.225 6.682 0 524 -10.099 145.745

Κόστος πωλήσεων -54.368 -25.859 -8.934 -13.931 -8.369 -4.923 -5.487 0 -21 9.996 -111.896

Μεικτά κέρδη 17.678 7.887 2.156 1.600 1.631 1.302 1.195 0 503 -103 33.849

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
13.391 6.375 1.776 854 1.045 507 580 0 385 61 24.974

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων
11.470 5.711 1.358 612 816 365 395 0 364 127 21.218

Καθαρά Κέρδη προ φόρων 10.768 5.319 1.362 532 887 -63 -62 0 -3 127 18.867

Καθαρά Κέρδη περιόδου 7.434 3.990 1.192 354 792 -41 -57 0 -29 102 13.737

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 90.125 11.847 9.079 2.711 4.585 1.527 2.760 0 12.888 -30.266 105.256

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 100.509 34.386 13.102 12.392 8.484 8.610 6.120 0 10.432 -15.729 178.306

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 7.592 1.229 74 928 228 209 74 0 -111 -307 9.916

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 24.045 3.086 3.421 9.195 3.779 7.721 7.790 0 6.793 -14.796 51.034
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Τα κέρδη ανά μετοχή προκύπτουν με διαίρεση του συνολικού καθαρού εισοδήματος (κέρδους) που αναλογεί σε 

ιδιοκτήτες της Μητρικής, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στη διάρκεια της χρήσης, 

εξαιρουμένων των τυχόν ιδίων κοινών μετοχών που αγοράζονται από αυτή: 

 

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25η Ιουνίου 2018 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της 

χρήσεως 2017, ποσού 0,148 ευρώ ανά μετοχή και συνολικού ποσού 4.052.121,60 ευρώ. 

2018 2017 2018 2017

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στη

λήξη της περιόδου, σε Άτομα: 989 976 403 394

Ο Όμιλος Η Εταιρία

30
η
 Ιουνίου 30η Ιουνίου

(Ποσά σε  ευρώ)

2018

Αναπ/νο

2017 2017 2018

Αναπ/νο

2017 2017

Συνολικά εισοδήματα περιόδου, μετά 

από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 11.575.256 11.040.620 11.040.620 5.227.364 7.442.759 7.442.759

Σταθμισμένος αριθμός 

μετοχών σε κυκλοφορία 27.379.200 27.379.200 41.068.800 27.379.200 27.379.200 41.068.800

Κέρδη κατά μετοχή, βασικά σε Ευρώ 0,4228 0,4032 0,2688 0,1909 0,2718 0,1812

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

30
η
 Ιουνίου 30

η
 Ιουνίου
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Εξασφαλίσεις μετρητών (cash collateral): 

Προθεσμιακές καταθέσεις της Εταιρείας ποσού 2.000 χιλ. ευρώ την 30.06.2018 (2.500 χιλ. ευρώ την 31.12.2017) αφορούν εξασφάλιση έναντι δανεισμού 

της Εταιρείας. 

Προθεσμιακές καταθέσεις της Εταιρείας ποσού 6.410 χιλ. ευρώ την 30.06.2018 (7.465 χιλ. ευρώ την 31.12.2017) αφορούν εξασφάλιση έναντι δανεισμού 

θυγατρικών του Ομίλου. 

Λοιπές εγγυήσεις 

Ο Όμιλος έχει παραχωρήσει την 30.06.2018 εγγυήσεις ποσού 1.200 χιλ. ευρώ επί αποθεμάτων, ως εξασφάλιση έναντι βραχυπρόθεσμου δανεισμού ποσού 

1.000 χιλ. ευρώ. 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν παραχωρήσει λοιπές εγγυήσεις (εγγυητικές επιστολές κ.ο.κ.) ποσού 161 χιλ. ευρώ την 30.06.2018 (161 χιλ. ευρώ την 

31.12.2017) στα πλαίσια της συνήθους εμπορικής δραστηριότητας. 

 

 

 

Σημ. Επωνυμία Εταιρείας Έδρα Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Αριθμός χρήσεων

(16.1.) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΕΠΛΑ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 2012 - 2017 6

ROMCOLOR 2000 S.A. ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2013 - 2017 5

GLOBAL COLORS POLSCA S.A. ΠΟΛΩΝΙΑ 2013 - 2017 5

SENKROMA A.S. ΤΟΥΡΚΙΑ 2013 - 2017 5

SHANGHAI HITEC  PLASTICS CO ΚΙΝΑ 2015 - 2017 3

AGRIPOLYANE S.A.S.U. ΓΑΛΛΙΑ 2017 1

GLOBAL COLOR ΖΑΟ LLC ΡΩΣΙΑ 2016 - 2017 2

PLASTIKA KRITIS FAR EAST LTD ΚΥΠΡΟΣ 2007 - 2017 11

RAINBOW TECHNOLOGIES LTD ΚΥΠΡΟΣ  2002 & 2006 & 2012 - 2017 8

MODERN PLANT ooo ΡΩΣΙΑ 2013 - 2017 5
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Για τις χρήσεις που παραμένουν φορολογικά ανέλεγκτες, από τις 

αρμόδιες φορολογικές αρχές, η εκτίμησή μας είναι ότι οι φόροι που 

ενδεχομένως προκύψουν δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

16.1. Για τις χρήσεις 2012 έως και 2016 η Μητρική Eταιρεία έχει 

υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, 

σύμφωνα με το καθεστώς που προβλεπόταν από τις διατάξεις της παρ. 5 

του άρθρου 82 του Ν 2238/1994 (χρήσεις 2012 και 2013) και από τις 

διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 (χρήσεις 2014 έως 2016) 

όπως ισχύει και εκδόθηκαν Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς 

επιφύλαξη. 

Για τη χρήση 2017 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος 

αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό 

προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των ενδιάμεσων 

οικονομικών καταστάσεων της 30.06.2018. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του 

φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, 

αυτές δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις. 

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου δεν 

παρουσιάζουν σημαντική εποχικότητα ή περιοδικότητα. 

Δεν υφίσταται καμία παράβαση όρων των δανειακών συμβάσεων της 

Εταιρείας και του Ομίλου. 

Δεν υπάρχουν ασυνήθη στοιχεία η φύση, το μέγεθος ή η περίπτωση των 

οποίων να επηρεάζει τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, την 

καθαρή θέση, τα καθαρά κέρδη ή τις ταμιακές ροές της Εταιρείας και του 

Ομίλου. 

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου (01.01 – 30.06.2018) δεν 

υπήρξε απομείωση εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων.  

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου (01.01 – 30.06.2018) 

αναγνωρίστηκε απομείωση αποθεμάτων ποσού 99 χιλ. ευρώ στα 

αποτελέσματα του Ομίλου. 
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ΧΩΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑ 30/6/2018 31/12/2017
Μεταβολή

30/6/2018 vs 31/12/2017

Είδος μεταβολής σε 

σχέση με 1 €

ΡΟΥΜΑΝΙΑ RON 4,663 4,659 0,10% Υποτίμηση

ΠΟΛΩΝΙΑ PLN 4,373 4,177 4,70% Υποτίμηση

ΤΟΥΡΚΙΑ TRY 5,339 4,546 17,42% Υποτίμηση

ΚΙΝΑ CNY 7,717 7,804 -1,12% Ανατίμηση

ΡΩΣΙΑ RUB 73,158 69,392 5,43% Υποτίμηση

Η.Π.Α USD 1,166 1,199 -2,79% Ανατίμηση

ΧΩΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑ
Μέση τιμή Α' Εξαμήνου 

2018

Μέση τιμή Α' Εξαμήνου 

2017

Μεταβολή

Μ.Τ. Α'Εξάμηνο 2018 vs  

Μ.Τ. Α'Εξάμηνο 2017

Είδος μεταβολής σε 

σχέση με 1 €

ΡΟΥΜΑΝΙΑ RON 4,654 4,537 2,6% Υποτίμηση

ΠΟΛΩΝΙΑ PLN 4,221 4,269 -1,1% Ανατίμηση

ΤΟΥΡΚΙΑ TRY 4,957 3,939 25,8% Υποτίμηση

ΚΙΝΑ CNY 7,709 7,445 3,5% Υποτίμηση

ΡΩΣΙΑ RUB 71,960 62,806 14,6% Υποτίμηση

Η.Π.Α USD 1,210 1,083 11,8% Υποτίμηση

Ισοτιμίες χρηματοοικονομικής θέσης

ανά 1 €

Ισοτιμίες αποτελεσμάτων

ανά 1 €
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Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2018 γεγονότα, που να επηρεάζουν ουσιωδώς την οικονομική κατάσταση του Ομίλου και της Εταιρείας. 

 

Ηράκλειο Κρήτης, 26η Σεπτεμβρίου 2018 

 

Για την Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. 

 

Ο Πρόεδρος 

του Διοικητικού Συμβουλίου 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

Ο Προϊστάμενος 

του Λογιστηρίου 

    

Γιάννης Μ. Λεμπιδάκης Μιχαήλ Ιωάν. Λεμπιδάκης Εμμανουήλ Ιωάν. Λεμπιδάκης Γεώργιος Μ. Βαλεργάκης 

ΑΔΤ ΑΒ954397 ΑΔΤ ΑΝ467538 ΑΔΤ ΑΙ436120 ΑΔΤ ΑΕ456088 

 


