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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 2019 (1η Ιανουαρίου – 30η Ιουνίου 2019), 

(γ) Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, 

(δ) Τις Εξαμηνιαίες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2019 (περίοδος: 1η Ιανουαρίου – 30η Ιουνίου 2019), 

 

H παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01.01.2019– 30.06.2019 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 25η Σεπτεμβρίου 2019. 

Η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01.01.2019 – 30.06.2019 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 25.09.2019 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 01.01.2019 – 30.06.2019 (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 25ης Σεπτεμβρίου 2019. 

 

Ηράκλειο Κρήτης, 25η Σεπτεμβρίου 2019 

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 2019 

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 2019 (01.01.2019-30.06.2019). 

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: 

 

Η πορεία του Ομίλου και της Εταιρείας κατά το A΄ εξάμηνο του έτους 2019 

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής Εταιρείας αυξήθηκε κατά 2,63% (από 70,5 σε 72,4 εκ. €) ενώ του Ομίλου κατά 

1,48% (από 141,1 σε 143,2 εκ. €). Τα κέρδη της μητρικής Εταιρείας προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) αυξήθηκαν κατά 12,88% (από 12,3 σε 13,8 εκατ. €) ενώ τα 

ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων του 

Ομίλου αυξήθηκαν κατά 17,1% (από 23 σε 27 εκατ. €) συνεισφέροντας ισχυρές ταμιακές ροές. Τα κέρδη προ φόρων 

της μητρικής αυξήθηκαν κατά 39,13% ( από 8,7 σε 12,1 εκ. €) ενώ του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 27,77% (από 18,5 σε 

23,67 εκ. €). Όσον αφορά τα κέρδη μετά τους φόρους, για την Εταιρεία αυξήθηκαν κατά 82,6% (από 5,3 εκ. € σε 9,7 

εκ. €) ενώ του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 39,92% (από 13,5 σε 18,8 εκ. €).
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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 2019 2018 Δ% 2019 2018 Δ%

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ Ελλάδα 72.362 70.510 2,63% 12.070 8.673 39,17%

ROMCOLOR 2000 S.A. Ρουμανία 11.895 12.113 -1,80% 1.593 1.442 10,47%

GLOBAL COLORS POLSCA S.A. Πολωνία 11.458 11.129 2,96% 848 797 6,40%

SENKROMA A.S. Τουρκία 4.903 5.455 -10,12% 729 -158 561,39%

SHANGHAI HITEC  PLASTICS CO Κίνα 30.607 29.620 3,33% 6.792 4.847 40,13%

AGRIPOLYANE S.A.S.U. Γαλλία 13.232 14.751 -10,30% -28 169 -116,57%

GLOBAL COLORS LLC Ρωσία 7.901 6.561 20,42% 1.760 218 707,34%

RAINBOW TECHNOLOGIES LTD Κύπρος 275 258 6,59% 141 162 -12,96%

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΑΕ Ελλάδα 439 378 16,14% 224 109 105,50%

Εταιρεία
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Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στη διάρκεια του 

πρώτου εξαμήνου 2019 

 Στις 10 Ιανουαρίου 2019 η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ ανακοίνωσε τις 

ακόλουθες επιχειρηματικές εξελίξεις: 

1. Στην Κίνα, η ΑNHUI HITEC INDUSTRIES, νεοϊδρυθείσα κατά 100% 

θυγατρική της SHANGHAI HITEC PLASTICS, στην οποία η ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΚΡΗΤΗΣ ελέγχει το 71,67% του κεφαλαίου, πρόκειται να προβεί στην 

αγορά οικοπέδου 46,6 στρεμμάτων στη βιομηχανική περιοχή Hexian 

Jiangbei Wujiang New Area της επαρχίας Anhui, με σκοπό τη δημιουργία 

νέας παραγωγικής μονάδας που θα παράγει masterbatches (πρώτες ύλες 

για τη βιομηχανία πλαστικών) και ειδικά φύλλα θερμοκηπίων. Το κόστος 

της επένδυσης εκτιμάται σε 17,8 εκατομμύρια ευρώ και η έναρξη 

λειτουργίας της νέας μονάδας τοποθετείται στο δεύτερο 6μηνο του 

2020. 

2. Στη Ρωσία, ολοκληρώθηκε στις 9/1/2019 η συγχώνευση των κατά 

100% θυγατρικών εταιριών GLOBAL COLORS LLC και MODERN PLANT LLC 

διά απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη, με σκοπό την 

εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους. 

 Στις 13 Μαρτίου 2019 η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ ανακοίνωσε ότι 

αύξησε το ποσοστό συμμετοχής της στην θυγατρική της στην Τουρκία 

SENKROMA SA σε 100% αγοράζοντας επιπλέον ποσοστό 0,0309% των 

μετοχών της αξίας 1.369,17 ευρώ. 

 Στις 26 Μαρτίου 2019 η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ ανακοίνωσε ότι, για 

την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της θυγατρικής της στην Τουρκία 

SENKROMA SA, προχώρησε στην αύξηση του κεφαλαίου της κατά το 

ποσό των 1.000.000 ευρώ, με σκοπό την αποπληρωμή δανεισμού της. 

 Στις 30 Μαΐου 2019 η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ προέβη στην αγορά 

οικοπέδου στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου συνολικής επιφάνειας 

15,7 χιλ. τ.μ. στο οποίο βρίσκονται κτιριακές εγκαταστάσεις επιφάνειας 

6,9 χιλ. τ.μ.  

 Στις 20 Ιουνίου 2019 η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ ανακοίνωσε ότι η 

θυγατρική της εταιρία στη Κίνα “Shanghai Hitec Plastics” προέβη σε 

μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της “Anhui 

Hitec Plastics Co. Ltd” με το ποσό των 10.000.000 CNY, για την πληρωμή 

αγοράς οικοπέδου 46,6 στρεμμάτων στη βιομηχανική ζώνη Jiangbei 

Wujiang New Area, Hexian County, Anhui Province καθώς και 

μελετητικών εργασιών. 

 

Προοπτικές και Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες για 

το 2019 

Προοπτικές 

Οι προοπτικές για το 2019 είναι θετικές. Η πορεία των τιμών των πρώτων 

υλών σε συνδυασμό με την ευνοϊκή ισοτιμία του ευρώ σε σχέση με το 

δολάριο ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά μας. 

Τον Αύγουστο ξεκίνησε η λειτουργία της δεύτερης γραμμής παραγωγής 

πλαστικών φύλλων 7-στρώσεων στο Ηράκλειο, που αύξησε την 

δυναμικότητα παραγωγής του τομέα κατά 30% και μας βοηθάει να 

αυξήσουμε σημαντικά τις πωλήσεις. 

Στη Γαλλία επίσης ξεκίνησε νέα γραμμή παραγωγής πλαστικών φύλλων 

5-στρώσεων που αυξάνει τη δυναμικότητα της εκεί θυγατρικής μας 

εταιρείας και δίνει τη δυνατότητα παραγωγής νέων προϊόντων. 
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Βρίσκεται σε εξέλιξη σημαντική επένδυση στον τομέα του master 

batch  για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου 

μας στη Πολωνία σε έγχρωμα master batch.  

Υλοποιούνται σημαντικές εμπορικές συμφωνίες με νέους διανομείς στο 

εξωτερικό που βελτιώνουν περαιτέρω τη θέση μας στη διεθνή αγορά. 

Παράλληλα, πολλά νέα προϊόντα που έχουμε εισαγάγει στην αγορά την 

τελευταία διετία, όπως τα αδιαπέραστα στο οξυγόνο φύλλα ενσίρωσης, 

τα φύλλα θερμοκηπίων με αντισταγονική ιδιότητα πολύ μακράς 

διάρκειας, οι αδιαπέραστες σε αέρια μεμβράνες, έχουν τύχει πολύ 

ευνοϊκής αποδοχής στην αγορά και ενισχύουν από φέτος και για τα 

επόμενα χρόνια τις πωλήσεις μας και τη φήμη της εταιρείας. 

Με προϋπόθεση να μην υπάρξει κάποιο έκτακτο γεγονός στη διάρκεια 

του χρόνου, αναμένουμε για το 2019 αύξηση του EBITDA του Ομίλου 

κατά 15%. 

 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Διακύμανση τιμών πρώτων υλών 

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί η Εταιρεία και ο Όμιλος είναι 

παράγωγα του πετρελαίου και ως εκ τούτου η τιμή τους επηρεάζεται από 

την εξέλιξη της τιμής του. Σε περιόδους αύξησης των τιμών, ο Όμιλος 

αντιμετωπίζει μέρος της διακύμανσης 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. 

Η Εταιρεία ασφαλίζει στον ΟΑΕΠ και στην COFACE μέρος των πιστώσεών 

της προς πελάτες εσωτερικού και εξωτερικού, ενώ διατηρεί σύστημα 

εσωτερικής παρακολούθησης και ελέγχου των πιστώσεων για 

περιορισμό του κινδύνου.  

Συναλλαγματικός Κίνδυνος  

Η Εταιρεία και ο Όμιλος είναι εκτεθειμένοι σε συναλλαγματικό κίνδυνο, 

αφού σημαντικό μέρος των ενοποιημένων πωλήσεων είναι σε δολάρια 

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

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

αυτό κρίνεται συμφέρον και κατά περίπτωση, η Εταιρεία προβαίνει σε 

χρήση αντισταθμιστικών μέσων όπως η σύναψη δανείων στο αντίστοιχο 

νόμισμα ή η προαγορά / προπώληση συναλλάγματος. 

Κίνδυνος Ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία και ο 

Όμιλος να μη δύνανται να εκπληρώσουν τις χρηματοοικονομικές τους 

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 κρίνει ότι δεν 

υφίσταται τέτοιος κίνδυνος στο προβλεπτό μέλλον.  

Κίνδυνος επιτοκίων 

Ο Όμιλος χρηματοδοτεί τις επενδύσεις του καθώς και τυχόν ανάγκες του 

σε κεφάλαια κίνησης μέσω τραπεζικού δανεισμού, με αποτέλεσμα να 

επιβαρύνει τα αποτελέσματά του με χρεωστικούς τόκους. Αυξητικές 
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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 

Εταιρείας 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, 25η Σεπτεμβρίου 2019 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος 

του Διοικητικού Συμβουλίου 

Γιάννης Μ. Λεμπιδάκης 

ΑΔΤ ΑΒ954397 
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Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

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

 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

 

Εισαγωγή 

Έχουµε επισκοπήσει το συνηµµένο συνοπτικό εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της Εταιρείας 

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» της 30ης Ιουνίου 2019 

και τις σχετικές συνοπτικές 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 συνοπτικής 

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 συνοπτικής 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 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 δίδει 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. 

 

Συµπέρασµα 

Με βάση την επισκόπησή µας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας έκανε να 

πιστεύουµε ότι η συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει 

καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 
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Έκθεση επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Η επισκόπησή µας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλµα στις δηλώσεις των µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και στις πληροφορίες της εξαµηνιαίας Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α του Ν. 3556/2007, σε σχέση µε την ενδιάµεση 

συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. 

 

Αθήνα, 26η 
Σεπτεµβρίου 2019 

 

 

Αλεξανδροπούλου Ευθυµία 
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 15411 

 

ΣΟΛ Α.Ε. 
Μέλος ∆ικτύου Crowe Global 
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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30.6.2019 31.12.2018 30.6.2019 31.12.2018

Σημ.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια 6 111.983 103.141 67.736 64.089

Δικαιώματα χρήσης ενσωμάτων παγίων 7 4.879 -            2.066 -            

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 3.619 3.829 85 102

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 8 -            -            22.460 21.458

Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία

μέσω συνολικών εισοδημάτων 781 780 766 766

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 1.842 1.817 1.779 1.753

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 123.104 109.567 94.892 88.168

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα 63.855 61.509 29.720 27.554

Πελάτες 70.086 60.003 43.069 36.315

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 14.776 17.045 10.967 13.498

Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία

μέσω συνολικών εισοδημάτων 202 205 200 203

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 57.016 58.231 31.677 32.056

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 205.935 196.993 115.633 109.626

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 329.039 306.560 210.525 197.794

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό Κεφάλαιο 9 8.214 8.214 8.214 8.214

Διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο 9 456 456 456 456

Αποθεματικά εύλογης αξίας 26.487 26.489 19.159 19.162

Λοιπά αποθεματικά 64.224 65.269 57.229 58.334

Αποτελέσματα εις νέον 152.905 134.539 99.147 88.365

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν σε μετόχους της

μητρικής Εταιρείας 252.286 234.967 184.205 174.531

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 16.628 15.010 -            -            

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 268.914 249.977 184.205 174.531

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και προβλέψεις 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 3.230 392 0 50

Υποχρεώσεις μισθώσεων 4.470 237 1.667 0

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 5.736 6.013 2.946 2.995

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 2.797 2.729 2.147 2.107

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1 31 1 1

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων και προβλέψεων 16.234 9.402 6.761 5.153

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές 16.694 18.595 10.001 9.122

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 11.578 14.340 0 0

Βραχυπρόθεσμες δόσεις μακροπροθέσμων δανείων 350 62 50 0

Βραχυπρόθεσμες δόσεις μισθώσεων 467 109 147 0

Τρέχων φόρος εισοδήματος 4.579 1.770 3.145 0

Λοιπές υποχρεώσεις & μεταβατικοί λογαριασμοί 10.223 12.305 6.216 8.988

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 43.891 47.181 19.559 18.110

Σύνολο υποχρεώσεων 60.125 56.583 26.320 23.263

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 329.039 306.560 210.525 197.794

Η Εταιρεία
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

Ο Όμιλος
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(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

Σημ. 1.1 - 30.6.2019 1.1 - 30.6.2018 1.1 - 30.6.2019 1.1 - 30.6.2018

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 11 143.238 141.149 72.362 70.510

Κόστος πωλήσεων 11 -108.005 -109.365 -53.893 -53.868

Μικτά Κέρδη 11 35.233 31.784 18.469 16.642

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 472 899 175 130

Έξοδα διαθέσεως -7.954 -7.821 -4.929 -4.690

Έξοδα διοικήσεως -4.042 -3.800 -1.583 -1.197

Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης -913 -2.028 -398 -647

Κέρδη εκμεταλλεύσεως 22.796 19.034 11.734 10.238

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -377 -301 -52 -34

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 403 337 296 292

Κέρδη / (Ζημίες) από συναλλαγματικές διαφορές 848 -547 92 444

Κέρδη / (Ζημίες) από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 0 3 0 3

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

Κέρδη προ φόρων 11 23.670 18.526 12.070 8.673

Φόροι εισοδήματος -4.842 -5.089 -2.393 -3.375

Καθαρά Κέρδη Περιόδου 11 18.828 13.437 9.677 5.298

Τα Καθαρά Κέρδη της περιόδου κατανέμονται σε:

-    Ιδιοκτήτες της Μητρικής εταιρίας 17.279 12.384 9.677 5.298

-   Μη ελέγχουσες συμμετοχές 1.549 1.053                        -                            -     

18.828 13.437 9.677 5.298

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων
11 22.761 19.039 11.734 10.238

Συνολικές (καθαρές) αποσβέσεις περιόδου 4.238 4.037 2.111 2.028

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)
11 26.999 23.076 13.845 12.266

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
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(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

Σημ. 1.1 - 30.6.2019 1.1 - 30.6.2018 1.1 - 30.6.2019 1.1 - 30.6.2018

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) περιόδου, μετά από φόρους (α) 18.828 13.437 9.677 5.298

Επίδραση μεταβολής ισοτιμιών από τη μετατροπή ισολογισμών

θυγατρικών σε ξένο νόμισμα 113 -606                         -                             -     

Λοιπά συνολικά εισοδήματα δυνητικά ανακατατάξιμα 113 -606 0 0

στα αποτελέσματα μεταγενέστερης περιόδου (β)

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

Αποτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων -3 0 -3 0

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μη ανακατατάξιμα -3 -71 -3 -71

 στα αποτελέσματα μεταγενέστερης περιόδου (γ)

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα περιόδου (α) + (β) +(γ) 18.938 12.760 9.674 5.227

Τα Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα περιόδου κατανέμονται σε:

-    Ιδιοκτήτες της Μητρικής εταιρείας 17.319 11.576 9.674 5.227

-   Μη ελέγχουσες συμμετοχές 1.619 1.184                         -                             -     

18.938 12.760 9.674 5.227

Κέρδη ανά μετοχή που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Μητρικής:

-    Βασικά, σε ευρώ 13 0,6326 0,4228 0,3533 0,1909

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
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(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Υπερ το 

άρτιο

Αποθεματικά 

Εύλογης 

Αξίας

Λοιπά 

Αποθεματικά

Κέρδη εις 

νέον

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1.1.2019 8.214 456 26.489 65.269 134.539 15.010 249.977

Αλλαγή σε λογιστική πολιτική (Σημ. 2.3) 0

Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο την 1.1.2019 8.214 456 26.489 65.269 134.539 15.010 249.977

Καθαρά αποτελέσματα περιόδου, μετά από φόρους 17.279 1.549 18.828

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου, μετά από φόρους -3 43 70 110

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα περιόδου -3 43 17.279 1.619 18.938

Μεταφορά αποθεματικών -1.105 1.105 0

Μεταφορά κερδών σε αποθεματικά 19 -19 0

Επίδραση από εξαγορά μη ελέγχουσας συμμετοχής -1 -1

Επίδραση από μεταβολή ποσοστών σε θυγατρική 1 -2 2 -1 0

Υπόλοιπο την 30.6.2019 8.214 456 26.487 64.224 152.905 16.628 268.914

Μη 

ελέγχουσες 

συμμετοχές

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

Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Υπερ το 

άρτιο

Αποθεματικά 

Εύλογης 

Αξίας

Λοιπά 

Αποθεματικά

Κέρδη εις 

νέον

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

Μη 

ελέγχουσες 

συμμετοχές

Αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της Μητρικής εταιρείας
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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 1.1.2019 8.214 456 19.162 58.334 88.365 174.531

Αλλαγή σε λογιστική πολιτική (Σημ. 2.3) 0

Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο την 1.1.2019 8.214 456 19.162 58.334 88.365 174.531

Καθαρά αποτελέσματα περιόδου, μετά από φόρους 9.677 9.677

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου, μετά από φόρους -3 -3

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα περιόδου -3 0 9.677 9.674

Μεταφορά αποθεματικών -1.105 1.105 0

Υπόλοιπο την 30.6.2019 8.214 456 19.159 57.229 99.147 184.205

(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



Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση  - Α΄ Εξάμηνο 2019  -      17 

 

 

 

 

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 23.670 18.526

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 4.238 4.037

Προβλέψεις 1.116 371

Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας -16 7

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) -26 -36

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης 

ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Αποθέματα -2.053 -3.707

Πελάτες -10.121 -9.094

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 1.630 1.522

Προμηθευτές -1.880 1.569

Λοιπές υποχρεώσεις & μεταβατικοί λογαριασμοί 646 -295

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -411 -304

Καταβλημένοι φόροι -2.994 -1.447

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 13.799 11.149

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων -1 -69

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -12.341 -7.013

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και αυλών παγίων 23 23

Τόκοι εισπραχθέντες 301 79

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -12.018 -6.980

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις / (πληρωμές) από αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου -2.495 -3.338

Εισπράξεις / (εξοφλήσεις) δανείων 103 -2.023

Εισπράξεις / (εξοφλήσεις ) χρηματοδοτικών μισθώσεων -510 -182

Λογαριασμοί δεσμευμένων καταθέσεων 645 1.556

Μερίσματα πληρωθέντα -619 -380

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -2.876 -4.367

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

περιόδου (α) + (β) + (γ)
-1.095 -198

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 58.231 48.826

Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών -120 -141

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 57.016 48.487

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Ο Όμιλος

1.1 - 30.6.2019 1.1 - 30.6.2018
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Οι επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις που παρατίθενται στις ακόλουθες σελίδες (19-48) αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος των Ενδιαμέσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 30
ης

 Ιουνίου 2019. 

 

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 12.070 8.673

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 2.111 2.028

Προβλέψεις 352 26

Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας -9 2.270

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) -244 -258

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης 

ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Αποθέματα -2.165 -2.282

Πελάτες -6.754 -4.266

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 2.593 1.840

Προμηθευτές 879 1.281

Λοιπές υποχρεώσεις & μεταβατικοί λογαριασμοί 31 -46

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 3 16

Καταβλημένοι φόροι 0 -7

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 8.867 9.275

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων -1.002 -3.570

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -6.187 -5.224

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και αυλών παγίων 282 2

Τόκοι εισπραχθέντες 208 173

Λογαριασμοί δεσμευμένων καταθέσεων 645 1.556

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -6.054 -7.063

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις / (πληρωμές) από αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου -2.495 -3.338

Εισπράξεις / (εξοφλήσεις) δανείων 0 -500

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις -78 0

Μερίσματα πληρωθέντα -619 -273

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -3.192 -4.111

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

περιόδου (α) + (β) + (γ)
-379 -1.899

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 32.056 26.228

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 31.677 24.329

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)
Η Εταιρεία

1.1 - 30.6.2019 1.1 - 30.6.2018
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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 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 

2019, εκτός από τα νέα πρότυπα και διερμηνείες η εφαρμογή των 

οποίων έγινε υποχρεωτική για περιόδους μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 

(Σημ. 2.3). 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις της περιόδου 1.1 - 30.06.2019 πρέπει να ληφθούν υπόψη σε 

συνδυασμό με τις ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης 

Δεκεμβρίου 2018, 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. 



Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση  - Α΄ Εξάμηνο 2019  -      20 

 

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 2019 ή μεταγενέστερα.  

Οι λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιμασία των 

ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων είναι 

συνεπείς με εκείνες που ακολουθήθηκαν κατά την προετοιμασία των 

ετήσιων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για το έτος 

που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, εκτός από την υιοθέτηση των νέων 

προτύπων υποχρεωτικής εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2019. 

Στην χρήση 2019 ο Όμιλος υιοθέτησε το πρότυπο ΔΠΧΑ 16 και όπως 

απαιτείται από το ΔΛΠ 34, η φύση και το αποτέλεσμα αυτών των 

αλλαγών που προέκυψαν από την υιοθέτηση αυτή παρουσιάζονται 

παρακάτω. 

Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά οι άλλες τροποποιήσεις και 

ερμηνείες που ισχύουν για πρώτη φορά στη χρήση 2019, δεν έχουν 

επίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

Ο Όμιλος δεν υιοθέτησε πρόωρα πρότυπα, ερμηνείες ή τροποποιήσεις 

που έχουν εκδοθεί από Σ.Δ.Λ.Π. και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση αλλά δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στη χρήση 2019. 

 

Η επίδραση από την εφαρμογή των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και 

διερμηνειών παρατίθεται ακολούθως: 

 

2.1 Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική 

χρήση 2019 

 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 

Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 που 

αντικατέστησε το ΔΛΠ 17 και τις Διερμηνείες 4, 15 και 27. 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 καταχωρίζει 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 εφαρμόστηκε στην ετήσια λογιστική περίοδο που ξεκίνησε 

την 1η Ιανουαρίου 2019. 

ΔΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) « Χρηματοοικονομικά Μέσα - Χαρακτηριστικά 

προπληρωμής με αρνητική αποζημίωση» 

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 

9, με την οποία επιτρέπεται σε κάποια προπληρωτέα χρηματοοικονομικά 
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στοιχεία ενεργητικού με χαρακτηριστικά αρνητικής αποζημίωσης, που 

διαφορετικά θα αποτιμώνταν στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων, να αποτιμηθούν στο αναπόσβεστο κόστος ή στην 

εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων που καταχωρούνται 

απευθείας στην καθαρή θέση. Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 9 αποσαφηνίζει 

ότι οι συμβατικοί όροι που διέπουν ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο 

ενεργητικού είναι αποκλειστικά ταμειακές ροές κεφαλαίου και τόκου επί 

του απλήρωτου κεφαλαίου, που θα πρέπει να καταβληθούν σε 

συγκεκριμένες ημερομηνίες (Solely Payments of Principal and Interest - 

SPPI), ανεξάρτητα από το γεγονός που προκαλεί την πρόωρη λήξη του 

συμβολαίου και ανεξάρτητα από το ποιο αντισυμβαλλόμενο μέρος 

καταβάλλει ή εισπράττει τη δίκαιη αποζημίωση για την πρόωρη λήξη του 

συμβολαίου. 

ΕΔΔΠΧΑ 23 Διερμηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά με το χειρισμό θεμάτων 

φορολογίας εισοδήματος» 

Την 7 Ιουνίου 2017 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

εξέδωσε τη Διερμηνεία 23. 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 την 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 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2015 - 2017 

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

Συμβούλιο τον Δεκεμβρίου του 2017: 

ΔΠΧΑ 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 δραστηριότητα 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. 

ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού 
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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 πώλησή 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. 

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 ότι 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 καταχώριση της καθαρής απαίτησης 

(ανώτατο όριο περιουσιακού στοιχείου).  

 

2.2. Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες 

περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από τον Όμιλο και 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 νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021. 

Τροποποιήσεις των παραπομπών στο εννοιολογικό πλαίσιο των ΔΠΧΑ 

(που εκδόθηκαν στις 29 Μαρτίου 2018) 



Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση  - Α΄ Εξάμηνο 2019  -      23 

 

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. 

 

ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (τροποποιήσεις) «Ορισμός του σημαντικού» 

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του σημαντικού και τον 

τρόπο με τον οποίο πρέπει να εφαρμοσθεί, συμπεριλαμβάνοντας στον 

ορισμό καθοδήγηση που μέχρι στιγμής έχει αναφερθεί σε άλλα ΔΠΧΑ. Ο 

ορισμός του σημαντικού, που αποτελεί μία σημαντική λογιστική έννοια 

στα ΔΠΧΑ, βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν κατά πόσο οι 

πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται στις οικονομικές τους 

καταστάσεις. Ο επικαιροποιημένος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 

«Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» και το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές 

Πολιτικές, Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη». Η 

τροποποίηση διασφαλίζει ότι ο ορισμός του σημαντικού είναι συνεπής 

σε όλα τα πρότυπα των ΔΠΧΑ. 

Η τροποποίηση ισχύει από την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση αφορά τη βελτίωση του ορισμού της επιχείρησης με 

σκοπό να βοηθήσει τις εταιρείες να καθορίσουν κατά πόσον μια εξαγορά 

που πραγματοποιούν αφορά επιχείρηση ή ομάδα περιουσιακών 

στοιχείων. Ο τροποποιημένος ορισμός της επιχείρησης επικεντρώνεται 

στο παραγόμενο προϊόν μιας επιχείρησης, που είναι η παροχή αγαθών 

και υπηρεσιών στους πελάτες, ενώ ο προηγούμενος ορισμός εστίαζε στις 

αποδόσεις με τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλου 
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οικονομικού οφέλους απευθείας στους επενδυτές ή άλλους ιδιοκτήτες, 

μέλη ή συμμετέχοντες. 

Οι εταιρείες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τον τροποποιημένο ορισμό 

της επιχείρησης σε εξαγορές που θα πραγματοποιηθούν την ή μετά την 

1η Ιανουαρίου 2020. 

 

2.3 Μεταβολές στις λογιστικές αρχές 

Μετάβαση στο ΔΠΧΑ 16 

Ο Όμιλος υιοθέτησε το ΔΠΧΑ 16 χρησιμοποιώντας την απλοποιημένη 

μέθοδο μετάβασης. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, το πρότυπο 

εφαρμόζεται αναδρομικά με τη σωρευτική επίδραση της εφαρμογής του 

να αναγνωρίζεται την 1η Ιανουαρίου 2019, χωρίς να αναμορφωθεί η 

συγκριτική πληροφόρηση. 

Κατά τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 16, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 

υφιστάμενες λειτουργικές μισθώσεις προεξοφλούνται χρησιμοποιώντας 

το σχετικό επιτόκιο προεξόφλησης (incremental borrowing rate) και 

αναγνωρίζονται ως υποχρεώσεις από μισθώσεις. Τα δικαιώματα χρήσης 

των περιουσιακών στοιχείων, κατά την 1η Ιανουαρίου 2019, 

αναγνωρίζονται σε ποσό που ισούται με την υποχρέωση από μισθώσεις, 

προσαρμοσμένο κατά το ποσό προπληρωμένων ή δεδουλευμένων 

μισθωμάτων. 

Ο Όμιλος επέλεξε να εφαρμόσει το πρότυπο στις συμβάσεις που είχαν 

αναγνωριστεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 16 ως 

μισθώσεις εφαρμόζοντας το ΔΛΠ 17 και την Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΑ 4. 

Συνεπώς, ο Όμιλος δεν θα εφαρμόσει το πρότυπο στις συμβάσεις που 

δεν είχαν προηγουμένως προσδιοριστεί ως συμβάσεις μίσθωσης 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 και τη Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΠ 4. 

Επίσης, ο Όμιλος επέλεξε να χρησιμοποιήσει τις ακόλουθες εξαιρέσεις 

που προβλέπονται από το πρότυπο: 

(α) για τις συμβάσεις μίσθωσης οι οποίες λήγουν εντός 12 μηνών 

από την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής και δεν περιλαμβάνουν 

δικαίωμα εξαγοράς. 

(β) για τις συμβάσεις μίσθωσης για τις οποίες το υποκείμενο 

περιουσιακό στοιχείο είναι χαμηλής αξίας (ενδεικτικά προσωπικούς 

υπολογιστές, εκτυπωτές και φωτοτυπικά). 

 

Η αλλαγή της λογιστικής πολιτικής επηρέασε τα ακόλουθα στοιχεία της 

κατάστασης οικονομικής θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας την 1η 

Ιανουαρίου 2019: 

 

 

 

Μισθώσεις και λογιστικός χειρισμός 

Ο Όμιλος έχει διάφορες συμβάσεις μίσθωσης για οικόπεδα, ακίνητα 

(βιομηχανοστάσια και γραφεία), οχήματα και λοιπό εξοπλισμό. 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 31.12.2018 1.1.2019

Όμιλος
Λογιστική αξία 

ΔΛΠ 17

Λογιστική αξία 

ΔΠΧΑ 16

Δικαιώματα χρήσης ενσωμάτων παγίων 0 5.092 274 5.366

Υποχρεώσεις μισθώσεων 0 -5.092 -5.092

Επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια 0 0 0 0

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 31.12.2018 1.1.2019

Όμιλος
Λογιστική αξία 

ΔΛΠ 17

Λογιστική αξία 

ΔΠΧΑ 16

Δικαιώματα χρήσης ενσωμάτων παγίων 0 1.892 274 2.166

Υποχρεώσεις μισθώσεων 0 -1.892 -1.892

Επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια 0 0 0 0

ΔΠΧΑ 16 

Προσαρμογές

ΔΠΧΑ 16 

Ανακατατάξεις

ΔΠΧΑ 16 

Προσαρμογές

ΔΠΧΑ 16 

Ανακατατάξεις
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Η διάρκεια μίσθωσης κάθε συμβολαίου διαπραγματεύεται μεμονωμένα 

και μπορεί να έχει διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις από τα 

υπόλοιπα συμβόλαια. 

 

Μέχρι το 2018, οι μισθώσεις ταξινομούνταν ως χρηματοδοτικές ή ως 

λειτουργικές μισθώσεις. 

Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνταν κατά την έναρξη της 

μίσθωσης στη χαμηλότερη αξία που προκύπτει μεταξύ της εύλογης αξίας 

του παγίου στοιχείου και της παρούσας αξίας των ελάχιστων 

μισθωμάτων, καθένα εκ των οποίων προσδιορίζεται κατά την έναρξη της 

μίσθωσης. Κάθε μίσθωμα επιμεριζόταν μεταξύ της υποχρέωσης και των 

τόκων. 

Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθώσεων (καθαρές από τυχόν κίνητρα 

που λαμβάνει ο μισθωτής) καταχωρούνταν με σταθερή μέθοδο στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. 

Από την 1
η
 Ιανουαρίου 2019, οι μισθώσεις αναγνωρίζονται στην 

κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης ως ένα δικαίωμα χρήσης 

στοιχείου του ενεργητικού και μία υποχρέωση μίσθωσης, την 

ημερομηνία που το μισθωμένο πάγιο καθίσταται διαθέσιμο για χρήση. 

Κάθε μίσθωμα κατανέμεται ανάμεσα στην υποχρέωση μίσθωσης και τον 

τόκο, ο οποίος χρεώνεται στα αποτελέσματα σε όλη τη διάρκεια της 

μίσθωσης, ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο για το υπόλοιπο 

της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης σε κάθε περίοδο. Το δικαίωμα 

χρήσης περιουσιακού στοιχείου του ενεργητικού αποσβένεται στη 

μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής του στοιχείου ή της 

διάρκειας μίσθωσής του, με σταθερή μέθοδο. 

Ο Όμιλος και η Εταιρία παρουσιάζουν τα δικαιώματα χρήσης των 

περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, που δεν είναι επενδυτικά 

ακίνητα, σε ιδιαίτερο λογαριασμό της κατάστασης χρηματοοικονομικής 

θέσης. 

Οι υποχρεώσεις μίσθωσης υπολογίζονται αρχικά στην παρούσα αξία των 

μισθωμάτων, που δεν καταβλήθηκαν στην έναρξη της μίσθωσης. 

Προεξοφλούνται με το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης ή, εάν αυτό το 

επιτόκιο δεν μπορεί να προσδιορισθεί από τη σύμβαση, με το διαφορικό 

επιτόκιο δανεισμού (IBR). Το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού είναι το 

κόστος που ο μισθωτής θα όφειλε να πληρώσει για να δανειστεί το 

απαραίτητο κεφάλαιο, ώστε να αποκτήσει ένα στοιχείο παρόμοιας αξίας 

με το μισθωμένο στοιχείο ενεργητικού, σε ένα παρόμοιο οικονομικό 

περιβάλλον και με παρόμοιους όρους και υποθέσεις. 

Μετά την αρχική τους επιμέτρηση, οι υποχρεώσεις μίσθωσης αυξάνονται 

από το χρηματοοικονομικό κόστος τους και μειώνονται από την πληρωμή 

των μισθωμάτων.  

Τέλος, επανεκτιμώνται όταν υπάρχει αλλαγή: α) στα μισθώματα εξαιτίας 

αλλαγής κάποιου δείκτη, β) στην εκτίμηση του ποσού της 

υπολειμματικής αξίας, που αναμένεται να πληρωθεί, ή γ) στην 

αξιολόγηση ενός δικαιώματος επιλογής αγοράς ή επέκτασης, που είναι 

σχετικά βέβαιο ότι θα εξασκηθεί ή ενός δικαιώματος επιλογής λήξης της 

σύμβασης, που είναι σχετικά βέβαιο ότι δεν θα εξασκηθεί. 

Οι υποχρεώσεις μισθώσεων περιλαμβάνουν την καθαρή παρούσα αξία 

των Σταθερών μισθωμάτων, των τυχόν Μεταβλητών μισθωμάτων, της 

Υπολειμματικής αξίας που αναμένεται να πληρωθεί, της Τιμής εξάσκησης 

ενός δικαιώματος αγοράς - εάν ο εκμισθωτής είναι σχεδόν σίγουρος ότι 

θα εξασκήσει το δικαίωμα και τυχόν Κυρώσεων λήξης μιας μίσθωσης, 

εάν ο εκμισθωτής επιλέξει αυτό το δικαίωμα. 
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Τα δικαιώματα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού αρχικά επιμετρούνται 

στο κόστος τους, και στη συνέχεια μειώνονται κατά το ποσό της 

συσσωρευμένης απόσβεσης και της απομείωσης. Τέλος, προσαρμόζονται 

σε συγκεκριμένες επαναμετρήσεις της αντίστοιχης υποχρέωσης 

μίσθωσης. 

Η αρχική επιμέτρηση των δικαιωμάτων χρήσης στοιχείων του 

ενεργητικού αποτελείται από το ποσό της αρχικής επιμέτρησης της 

υποχρέωσης μίσθωσης, τις πληρωμές μισθώσεων που έγιναν την 

ημερομηνία έναρξης ή πριν από αυτήν, μειωμένες κατά το ποσό των 

προσφερόμενων εκπτώσεων ή άλλων κινήτρων, τις αρχικές δαπάνες, που 

είναι άμεσα συνδεδεμένες με το μίσθιο και τα τυχόν κόστη 

αποκατάστασης. 

 

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 2018. 

Επίσης, οι κύριες πηγές δημιουργίας αβεβαιοτήτων, που υπήρχαν κατά 

την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 

2018, παρέμειναν ίδιες και για τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές 

καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2019. 

 

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 2019. 

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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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 100% 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 Holdi ng 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

ANHUI HITEC PLASTICS CO

(μέσω της SHANGHAI HITEC PLASTICS CO & 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), έως την 09.01.2019

Ανέγερσή & 

Εκμετάλλευση 

ακινήτου

(από τον Όμιλο) 

Ρωσία 100% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

Επωνυμία Δραστηριότητα Έδρα

Ποσοστό 

Συμμετοχής Μέθοδος Ενοποίησης
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Η αύξηση του Κύκλου Εργασιών  της Εταιρείας (κατά 1.852 χιλ. ευρώ ή 

2,63%) οφείλεται, στην αύξηση των εξαγωγών, σε συνδυασμό με την 

ενίσχυση του δολαρίου. Η αύξηση του Κύκλου Εργασιών  του Ομίλου 

(2.089 χιλ. ευρώ ή 1,48%) οφείλεται σε αύξηση των πωλήσεων της 

Μητρικής Εταιρείας ,της GLOBAL COLORS POLSKA, της SHANGHAI HITEC, 

και της GLOBAL COLORS LLC. 

Η αύξηση του Μικτού Κέρδους του Ομίλου (κατά -2.064 χιλ. ευρώ ή -

6,10%) και της Εταιρείας (κατά 1.827 χιλ. ευρώ ή 10,98%) οφείλεται, κατά 

κύριο λόγο στην αύξηση των πωλήσεων και στην ενίσχυση του δολαρίου. 

Η αύξηση των αποθεμάτων του Ομίλου (κατά 2.346 χιλ. ευρώ) και της 

Εταιρείας (κατά 2.165 χιλ. ευρώ) οφείλεται, κατά κύριο λόγο, σε 

αυξημένες παραγγελίες πρώτων υλών. 

Η αύξηση των εμπορικών απαιτήσεων του Ομίλου (κατά 10.083 χιλ. 

ευρώ) και της Εταιρείας (κατά 6.754 χιλ. ευρώ) οφείλεται, κατά κύριο 

λόγο στην αύξηση των πωλήσεων. 

Η μείωση των λοιπών απαιτήσεων του Ομίλου (κατά 2.532 χιλ. ευρώ) και 

της Εταιρείας (κατά 2.269 χιλ. ευρώ) οφείλεται, κατά κύριο λόγο, σε 

μείωση προκαταβολών σε προμηθευτές και απαιτήσεως από ΦΠΑ. 

Η αύξηση του μακροπρόθεσμου δανεισμού του Ομίλου (κατά 2.838 χιλ. 

ευρώ) οφείλεται κυρίως σε χρηματοδότηση που έχει ληφθεί από 

θυγατρικές του Ομίλου στην Πολωνία και τη Γαλλία για νέες 

παραγωγικές επενδύσεις. 

Η μείωση του βραχυπροθέσμου δανεισμού του Ομίλου (κατά -2.762 χιλ. 

ευρώ) οφείλεται, κυρίως, στην εξόφληση τραπεζικών χρηματοδοτήσεων 

θυγατρικών του Ομίλου στη Γαλλία και την Τουρκία. 

6.1. Σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην τρέχουσα 

χρήση και δεσμεύσεις για κεφαλαιουχικές επενδύσεις: 

Κατά το α΄ εξάμηνο του 2019, στη Μητρική Εταιρεία: 

- ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση της νέας μεγάλης γραμμής 

παραγωγής πλαστικών φύλλων 7-στρωσεων και η γραμμή τέθηκε σε 

παραγωγική λειτουργία αρχές Αυγούστου. H νέα γραμμή αυξάνει την 

παραγωγική δυναμικότητα του τομέα κατά 30% και θα ενισχύσει 

σημαντικά τις πωλήσεις της Εταιρείας. 

- βρίσκεται σε φάση κατασκευής νέος αποθηκευτικός χώρος με 

δόμηση 8,4 χιλ. τ.μ. στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Κρήτης, σε ιδιόκτητο οικόπεδο 

της Εταιρείας έκτασης 8,25 χιλ. τ.μ. 

- αγοράσθηκε νέο ακίνητο στην ΒΙΠΕ Ηρακλείου έκτασης 15,7 χιλ. 

τ.μ. με δόμηση 6,9 χιλ. τ.μ. 

Κατά το α’ εξάμηνο στις Θυγατρικές Εταιρείες του Ομίλου: 

- ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση και τέθηκε σε παραγωγική 

λειτουργία νέα γραμμή παραγωγής εγχρώμων masterbatch στο 

εργοστάσιο στην Ρωσία που αντικαθιστά παλαιότερο συγκρότημα 

παραγωγής. 

- ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση και τέθηκαν σε παραγωγική 

λειτουργία δυο νέες γραμμές παραγωγής εγχρώμων masterbatch στο 
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εργοστάσιο στην Κωνσταντινούπολη, που αντικαθιστούν δυο παλαιότερα 

συγκροτήματα παραγωγής. 

- ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση νέας μεγάλης γραμμής 

παραγωγής πλαστικών φύλλων 5-στρωσεων στο εργοστάσιο στην Γαλλία, 

που αντικαθιστά παλαιό συγκρότημα παραγωγής και τέθηκε σε 

παραγωγική λειτουργία από αρχές Ιουλίου. 

- βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή μεγάλων αποθηκευτικών 

χώρων στο εργοστάσιο στην Κίνα, που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 

του 1ου τριμήνου του 2020. 

- βρίσκεται σε φάση κατασκευής νέος χώρος έρευνας και 

ποιοτικού ελέγχου στο εργοστάσιο στην Πολωνία. 

- βρίσκονται σε φάση εγκατάστασης 5 γραμμές παραγωγής σε 

εργοστάσιο στην Πολωνία (2 νέες και 3 από μεταφορά, βλέπε 

παραπάνω) που αυξάνουν σημαντικά την δυναμικότητα της εκεί 

εταιρείας σε έγχρωμα masterbatch. 

- βρίσκεται σε φάση μελετών και αδειοδότησης νέος χώρος 

μεταποίησης στο εργοστάσιο στην Κίνα και νέος αποθηκευτικός χώρος 

στο εργοστάσιο στην Ρωσία. 

- βρίσκεται σε φάση μελέτης η κατασκευή νέου εργοστασίου στην 

Κίνα στο Anhui. 

- Η SHANGHAI HITEC PLASTICS υπέγραψε συμβόλαιο και έδωσε 

εγγύηση για λογαριασμό της ANHUI HITEC PLASTICS για την αγορά 

οικοπέδου 46,6 στεμμάτων στη βιομηχανική περιοχή Jiangbei Wujiang 

New Area, Hexian Country της επαρχίας Anhui, µε σκοπό τη δημιουργία 

νέας παραγωγικής μονάδας που θα παράγει masterbatches (πρώτες ύλες 

για τη βιομηχανία πλαστικών) και ειδικά φύλλα θερμοκηπίων. Το κόστος 

της επένδυσης εκτιμάται σε 17,8 εκατομμύρια ευρώ και η έναρξη 

λειτουργίας της νέας μονάδας τοποθετείται αρχές του 2021. 

 

6.2. Εμπράγματα Βάρη: 

Επί των ενσωμάτων παγίων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα ή 

άλλα βάρη. 

Επί ενσωμάτων παγίων (ακινήτων, μηχανημάτων) θυγατρικών Εταιριών 

του Ομίλου στην Πολωνία και τη Γαλλία, υφίστανται εμπράγματα βάρη, 

συνολικής αξίας 8.953 χιλ. ευρώ την 30.06.2019 (3.030 χιλ. ευρώ την 

31.12.2018), για την εξασφάλιση τραπεζικών δανείων συνολικού ύψους 

την 30.06.2019  4.868 χιλ. ευρώ (1.477 χιλ. ευρώ την 31.12.2018). 

 

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 1.1.2019 26.369 36.382 99.274 3.256 4.926 11.103 181.310

Συναλλαγματική Διαφοροποίηση 95 141 69 27 25 25 382

(+) Προσθήκες περιόδου 2.617 1.265 1.865 312 13 6.858 12.930

(-) Μειώσεις περιόδου 0 -4 -406 -38 0 -272 -720

Μεταφορές μεταξύ κατηγοριών -9 -472 0 0 0 0 -481

Σύνολο 30.6.2019 29.072 37.312 100.802 3.557 4.964 17.714 193.421

Αποσβέσεις

Αποσβέσεις 1.1.2019 870 10.755 60.558 2.342 3.644                   -     78.169

Συναλλαγματική Διαφοροποίηση -5 30 14 12 5                   -     56

(+) Προσθήκες περιόδου 97 579 2.575 135 174                   -     3.560

(-) Μειώσεις περιόδου 0 -4 -98 -38 0                   -     -140

Μεταφορές μεταξύ κατηγοριών 0 -207 1 0 -1                   -     -207

Σωρευμένες Αποσβέσεις 30.6.2019 962 11.153 63.050 2.451 3.822                   -     81.438

Αναπόσβεστη Αξία 30.6.2019 28.110 26.159 37.752 1.106 1.142 17.714 111.983
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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 1.1.2018 23.275 34.213 93.298 2.994 4.313 4.007 162.100

Συναλλαγματική Διαφοροποίηση -132 -412 -1.256 -55 -87 -8 -1.950

(+) Επίδραση από εξαγορά θυγατρικής 0 0 825 77 32 0 934

(+) Προσθήκες περιόδου 2 2.820 4.682 278 524 7.282 15.588

(-) Μειώσεις περιόδου 0 -4 -470 -198 -6 -178 -856

(+) Αναπροσαρμογή παγίων στην εύλογη αξία 3.268 -279 1.231 0 0 0 4.220

Λοιπές μεταβολές -44 44 964 160 150 0 1.274

Σύνολο 31.12.2018 26.369 36.382 99.274 3.256 4.926 11.103 181.310

Αποσβέσεις

Αποσβέσεις 1.1.2018 760 9.795 54.873 2.110 3.230 0 70.768

Συναλλαγματική Διαφοροποίηση -5 -160 -658 -38 -50 0 -911

(+) Επίδραση από εξαγορά θυγατρικής 0 0 0 56 12 0 68

(+) Προσθήκες περιόδου 115 1.116 5.752 245 307 0 7.535

(-) Μειώσεις περιόδου 0 4 -373 -191 -5 0 -565

Λοιπές μεταβολές 0 0 964 160 150 0 1.274

Σωρευμένες Αποσβέσεις 31.12.2018 870 10.755 60.558 2.342 3.644 0 78.169

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2018 25.499 25.627 38.716 914 1.282 11.103 103.141
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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 1.1.2019 17.441 23.984 58.644 1.646 2.428 7.343 111.486

(+) Προσθήκες περιόδου 2.617 1.182 928 38 57 1.358 6.180

(-) Μειώσεις περιόδου 0 0 0 0 0 -272 -272

Μεταφορές μεταξύ κατηγοριών 0 -298 0 0 0 0 -298

Σύνολο 30.6.2019 20.058 24.868 59.572 1.684 2.485 8.429 117.096

Αποσβέσεις

Αποσβέσεις 1.1.2019                  -     7.075 37.058 1.291 1.973                  -     47.397

(+) Προσθήκες περιόδου                  -     372 1.489 40 86                  -     1.987

(-) Μειώσεις περιόδου                  -     0 0 0 0                  -     0

Μεταφορές μεταξύ κατηγοριών                  -     -24 0 0 0                  -     -24

Σωρευμένες Αποσβέσεις 30.6.2019 0 7.423 38.547 1.331 2.059 0 49.360

Αναπόσβεστη Αξία 30.06.2019 20.058 17.445 21.025 353 426 8.429 67.736
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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 1.1.2018 16.678 23.020 54.691 1.404 1.914 2.899 100.606

(+) Προσθήκες περιόδου 2 1.961 2.544 92 366 4.622 9.587

(-) Μειώσεις περιόδου 0 0 -272 -39 -2 -178 -491

(+) Αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία 761 -997 482 0 0 0 246

Λοιπές μεταβολές 0 0 1.199 189 150 0 1.538

Σύνολο 31.12.2018 17.441 23.984 58.644 1.646 2.428 7.343 111.486

Αποσβέσεις

Αποσβέσεις 1.1.2018                  -     6.313 32.903 1.067 1.679                  -     41.962

(+) Προσθήκες περιόδου                  -     762 3.167 74 146                  -     4.149

(-) Μειώσεις περιόδου                  -     0 -211 -39 -2                  -     -252

Λοιπές μεταβολές                  -     0 1.199 189 150                  -     1.538

Σωρευμένες Αποσβέσεις 31.12.2018                  -     7.075 37.058 1.291 1.973                  -     47.397

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2018 17.441 16.909 21.586 355 455 7.343 64.089
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Η εξέλιξη της αξίας των δικαιωμάτων χρήσεως ενσωμάτων παγίων του Ομίλου και της Εταιρείας, που αναγνωρίστηκαν την 1.1.2019 κατά την εφαρμογή 

του ΔΠΧΑ 16 (βλ. Σημ. 2.3.) στην τρέχουσα περίοδο, παρουσιάζεται στους πίνακες που ακολουθούν: 

 

 

 

Πίνακας Μεταβολών Διακαιωμάτων Χρήσης 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

Σύνολο

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

Αποσβέσιμη Αξία 1.1.2019 239 4.809 0 44 0 5.092

(+) Προσθήκες περιόδου 0 0 0 0 0 0

(-) Μειώσεις περιόδου 0 0 0 0 0 0

Μεταφορές μεταξύ κατηγοριών 0 298 0 0 0 298

Συναλλαγματική Διαφοροποίηση 0 -133 0 -4 0 -137

Σύνολο 30.6.2019 239 4.974 0 40 0 5.253

Αποσβέσεις 1.1.2019 0 0 0 0 0 0

(+) Προσθήκες περιόδου 8 326 0 16 0 350

(-) Μειώσεις περιόδου 0 0 0 0 0 0

Μεταφορές μεταξύ κατηγοριών 0 24 0 0 0 24

Συναλλαγματική Διαφοροποίηση 0 0 0 0 0 0

Σωρευμένες Αποσβέσεις 30.6.2019 8 350 0 16 0 374

Αναπόσβεστη Αξία 30.6.2019 231 4.624 0 24 0 4.879
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Πίνακας Μεταβολών Δικαιωμάτων Χρήσεως 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

Σύνολο

Αποσβέσιμη Αξία 1.1.2019 0 1.892 0 0 0 1.892

(+) Προσθήκες περιόδου 0

(-) Μειώσεις περιόδου 0

Μεταφορές μεταξύ κατηγοριών 298 298

Σύνολο 30.6.2019 0 2.190 0 0 0 2.190

Αποσβέσεις 1.1.2019 0 0 0 0 0 0

(+) Προσθήκες περιόδου 100 100

(-) Μειώσεις περιόδου 0

Μεταφορές μεταξύ κατηγοριών 24 24

Σωρευμένες Αποσβέσεις 30.6.2019 0 124 0 0 0 124

Αναπόσβεστη Αξία 30.06.2019 0 2.066 0 0 0 2.066
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8.1 Συμμετοχές σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 

 

Οι συμμετοχές της Μητρικής Εταιρείας σε Θυγατρικές επιχειρήσεις την 30.06.2019 αναλύονται ως εξής: 

 

 

Κατά τη διάρκεια του α΄ εξαμήνου 2019, έλαβαν χώρα οι ακόλουθες πράξεις: 

1. Προκειμένου να ενισχυθεί η κεφαλαιακή βάση της θυγατρικής SENKROMA SA (Τουρκία), πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο 2019 αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της, κατά το ποσό των 1.000 χιλ. ευρώ, το οποίο χρησιμοποιήθηκε εξολοκλήρου για την αποπληρωμή δανεισμού της θυγατρικής. Περαιτέρω, η 

Μητρική εξαγόρασε το υπολειπόμενο ποσοστό μετόχων μειοψηφίας, έναντι ποσού 2 χιλ. ευρώ. Έτσι, από τον Μάρτιο 2019, το ποσοστό συμμετοχής της 

Μητρικής στη θυγατρική στην Τουρκία ανέρχεται σε 100% (έναντι 99,969% στη λήξη της προηγούμενης χρήσης). 

2. Τον Ιούνιο 2019 πραγματοποιήθηκε από τη θυγατρική SHANGHAI HITEC PLASTICS καταβολή μετοχικού κεφαλαίου στην κατά 100% αυτής νεοσύστατη 

θυγατρική ANHUI HITEC PLASTICS CO LTD, ποσού 10.000.000 CNY (1.279 χιλ. ευρώ) (βλ. ανωτέρω § 6.1.) 

Η Εταιρεία
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 30

η
 Ιουνίου 2019

% 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 100,00% 9.752 -2.270 7.482

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 24.794 -2.334 22.460

Χώρα 

Δραστηριότητας
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Η ANHUI HITEC PLASTICS CO LTD δεν έχει ξεκινήσει τη δραστηριότητά της και δεν πραγματοποίησε έως την 30.06.19 συναλλαγές. 

3. Στη Ρωσία, ολοκληρώθηκε στις 09.01.2019 η συγχώνευση των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών GLOBAL COLORS LLC και MODERN PLANT LLC διά 

απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη, με σκοπό την εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους. 

Από την απορρόφηση αυτή δεν επήλθε καμία αλλαγή στη χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα του Ομίλου. 

Κατά τη διάρκεια προηγούμενου α΄ εξαμήνου 2018, 

(α) 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. 

(β) Επίσης, η Μητρική υπέγραψε στις 26.01.2018, την οριστική σύμβαση εξαγοράς του 51% της «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ». 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. 

Αναλυτικές πληροφορίες για τα ανωτέρω παρατίθενται στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2018. 

 

8.3 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. 
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Μεταβολή για το έτος 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. 

 

 

10.1 Συναλλαγές και Υπόλοιπα της Μητρικής με τις Θυγατρικές της 

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 και των υπολοίπων αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

 

(Ποσά σε ευρώ)

Αριθμός μετοχών 
Ονοματική Αξία 

Μετοχών
Κοινές μετοχές Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο 

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

31η Δεκεμβρίου 2018 27.379.200 0,30 27.379.200 8.213.760,00 455.830,80

30η Ιουνίου 2019 27.379.200 0,30 27.379.200 8.213.760,00 455.830,80
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10.2 Συναλλαγές και Υπόλοιπα της Εταιρείας και του Ομίλου με λοιπά συνδεδεμένα μέρη 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας και του Ομίλου με τα λοιπά συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, για την 

τρέχουσα και την προηγούμενη περίοδο, αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 

(Ποσά σε ευρώ)

Θυγατρική Εταιρεία
Πωλήσεις 

Αποθεμάτων

Αγορές 

Αποθεμάτων

Πωλήσεις 

Υπηρεσιών

Αγορές 

υπηρεσιών

Τόκοι 

έσοδα

Άλλα 

Έξοδα

Πωλήσεις 

Παγίων

Εμπορικές 

Απαιτήσεις

Εμπορικές 

Υποχρεώσεις

ROMCOLOR 2000 S.A. 1.224.473 68.495 0 0 0 0 3.550 811.472 13.239

GLOBAL COLORS POLSCA S.A. 439.131 0 4.230 0 0 0 139.259 349.833 0

SENKROMA A.S. 1.344.835 5.936 0 383.514 7.188 3.460 24.316 1.631.693 218.438

SHANGHAI HITEC PLASTICS CO 2.629.596 269.366 0 0 0 17.652 0 923.427 243.893

GLOBAL COLORS LLC 340.706 0 0 0 0 0 37.000 324.704 0

AGRIPOLYANE S.A.S.U. 1.840.655 655.776 3.278 0 0 0 101.750 1.350.926 0

ΕΤΕΠΛΑ 0 0 0 0 0 0 0 16.646 0

ΣΥΝΟΛΟ 7.819.396 999.573 7.508 383.514 7.188 21.111 305.875 5.408.701 475.570

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

2019 2018 2019 2018

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 132 121 132 121

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 199 212 199 212

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών & Μελών Διοίκησης 857 536 493 189

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

30
η
 Ιουνίου 30

η
 Ιουνίου
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Τα υπόλοιπα της Εταιρείας και του Ομίλου με τα λοιπά συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, για την 

τρέχουσα περίοδο 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)

30
η 

Ιουνίου

31
η 

Δεκεμβρίου

30
η 

Ιουνίου

31
η 

Δεκεμβρίου

2019 2018 2019 2018

Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0 74 0 74

Υποχρεώσεις προς  λοιπά συνδεδεμένα μέρη 68 147 68 147

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 117 116 0 0

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 1.054 798 1.054 798

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
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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 εταιρείες 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 

& ANGHUI 

HITEC 

PLASTICS

ROMCOLOR 

2000
AGRIPOLYANE

GLOBAL 

COLORS 

POLSCA

SENKROMA
GLOBAL 

COLORS LLC

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ 

ΤΡΑΓΑΝΟΥ

ΛΟΙΠΕΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

ΟΜΙΛΟΥ

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ & 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Περίοδος 1.1-30.6.2019

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 72.362 30.607 11.895 13.232 11.458 4.903 7.901 439 286 -9.845 143.238

Κόστος πωλήσεων -53.893 -21.916 -9.591 -12.396 -9.535 -3.833 -5.806 -202 -3 9.170 -108.005

Μεικτά κέρδη 18.469 8.691 2.304 836 1.923 1.070 2.095 237 283 -675 35.233

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
13.845 7.298 1.856 440 1.095 950 1.421 406 176 -488 26.999

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων
11.734 6.740 1.523 33 867 725 1.248 240 140 -489 22.761

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων 12.070 6.792 1.593 -28 848 729 1.760 224 174 -492 23.670

Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες) περιόδου 9.677 5.078 1.371 -28 706 624 1.397 216 154 -367 18.828

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 94.892 15.982 9.291 6.820 6.970 3.440 4.501 3.974 12.466 -35.232 123.104

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 115.633 42.787 15.320 12.500 9.148 7.731 8.876 384 5.420 -11.864 205.935

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.761 1.886 219 3.955 1.324 1.607 63 821 0 -402 16.234

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 19.559 3.813 2.245 9.567 3.924 3.733 7.647 932 3.503 -11.032 43.891
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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



Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση  - Α΄ Εξάμηνο 2019  -      43 

 

 

 

 

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: 

 

 

 

 

 

2019 2018 2019 2018

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στη

λήξη της περιόδου, σε Άτομα: 1.041 989 430 403

Ο Όμιλος Η Εταιρία

30
η
 Ιουνίου 30η Ιουνίου

(Ποσά σε  ευρώ)

2019 2018 2019 2018

Συνολικά εισοδήματα περιόδου, μετά 

από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 17.319.349 11.576.256 9.674.301 5.227.364

Σταθμισμένος αριθμός 

μετοχών σε κυκλοφορία 27.379.200 27.379.200 27.379.200 27.379.200

Κέρδη κατά μετοχή, βασικά σε Ευρώ 0,6326 0,4228 0,3533 0,1909

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

30
η
 Ιουνίου 30

η
 Ιουνίου
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Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26ης Ιουλίου 2019 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της 

χρήσεως 2018, ποσού 0,294 ευρώ ανά μετοχή και συνολικού ποσού 8.049.484,80 ευρώ. Το καθαρό πληρωτέο στους 

δικαιούχους ποσό, μετά την παρακράτηση του φόρου 10% που αναλογεί, ανέρχεται σε 0,2646 ευρώ ανά μετοχή. 

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019 και Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος 

ορίσθηκε η Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019. 

 

Εξασφαλίσεις μετρητών (cash collateral) / Δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα: 

Προθεσμιακές καταθέσεις της Εταιρείας ποσού 50 χιλ. ευρώ την 30.06.2019 (50 χιλ. ευρώ και την 31.12.2018 

αντίστοιχα) αφορούν εξασφάλιση έναντι δανεισμού της μητρικής Εταιρείας. Προθεσμιακές καταθέσεις της Εταιρείας 

ποσού 5.320 χιλ. ευρώ (5.965 χιλ. ευρώ την 31.12.2018) αφορούν εξασφάλιση έναντι δανεισμού θυγατρικών του 

Ομίλου. 

Λοιπές εγγυήσεις 

- Ο Όμιλος έχει παραχωρήσει επί αποθεμάτων εγγυήσεις ποσού 4794 χιλ. ευρώ την 30.06.2019 (2.9909 χιλ. ευρώ την 

31.12.2018 αντίστοιχα), ως εξασφάλιση έναντι βραχυπρόθεσμου δανεισμού θυγατρικών στη Γαλλία και την Πολωνία  

ποσού 4.868 χιλ. ευρώ (1.446 χιλ. ευρώ την 31.12.2018 αντίστοιχα). 

- Η θυγατρική SHANGHAI HITEC PLASTICS υπέγραψε συμβόλαιο και έδωσε εγγύηση ποσού ύψους 205 χιλ. ευρώ την 

30.06.2019 (167 χιλ. ευρώ την 31.12.2018) για λογαριασμό της θυγατρικής ANHUI HITEC PLASTICS για την αγορά 

οικοπέδου 46,6 στεμμάτων στη βιομηχανική περιοχή Jiangbei Wujiang New Area, Hexian Country της επαρχίας Anhui, 

µε σκοπό τη δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας που θα παράγει masterbatches (πρώτες ύλες για τη βιομηχανία 

πλαστικών) και ειδικά φύλλα θερμοκηπίων. 

- Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν παραχωρήσει λοιπές εγγυήσεις (εγγυητικές επιστολές πωλήσεων αποθεμάτων κ.ο.κ.) 

ποσού 161 χιλ. ευρώ την 30.06.2019 (161 χιλ. ευρώ την 31.12.2018) στα πλαίσια της συνήθους εμπορικής 

δραστηριότητας. 
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Σημ. Επωνυμία Εταιρείας Έδρα 
Ανέλεγκτες από τις 

φορολογικές αρχές χρήσεις 
Αριθμός χρήσεων 

(1) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.  ΕΛΛΑΔΑ 2013-2018 6 

  ΕΤΕΠΛΑ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 2013-2018 6 

  ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 2013-2018 6 

  ROMCOLOR 2000 S.A. ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2013-2018 6 

  GLOBAL COLORS POLSCA S.A. ΠΟΛΩΝΙΑ 2013-2018 6 

  SENKROMA A.S. ΤΟΥΡΚΙΑ 2013-2018 6 

  SHANGHAI HITEC PLASTICS CO  ΚΙΝΑ 2015-2018 4 

  AGRIPOLYANE S.A.S.U. ΓΑΛΛΙΑ 2017-2018 2 

  GLOBAL COLOR ΖΑΟ LLC ΡΩΣΙΑ 2016-2018 3 

  MODERN PLANT LLC ΡΩΣΙΑ 2013-2018 6 

 PLASTIKA KRITIS FAR EAST LTD ΚΥΠΡΟΣ 2002,2010-2018 10 

 RAINBOW TECHNOLOGIES LTD ΚΥΠΡΟΣ 2002,2012-2018 8 

 

(1)  Για τη χρήση 2013 έχει εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη από τον Τακτικό ελεγκτή 

της Εταιρείας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 Ν. 2238/1994. Επίσης, για τις χρήσεις 2014 -

2017 έχει εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη από τον Τακτικό ελεγκτή όπως προβλέπονταν από τις 

διατάξεις του άρθρου 65Α Ν.4174/2013. Για τη χρήση 2018 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 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 συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων Α΄ εξαμήνου 2019. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού 

ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις. 

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. 
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17.1 Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας που αποτιμώνται στην εύλογη 

αξία τους, ανέρχονται την 30η Ιουνίου 2019 σε 983 χιλ. ευρώ και 966 χιλ. ευρώ αντίστοιχα (985 χιλ. ευρώ και 969 χιλ. 

ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2018) και ιεραρχούνται στο Επίπεδο 1 και 3, όπως αναλύονται βάση, της φύσης τους. 

Κατά τη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου του 2019 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 προσεγγίζει τη λογιστική του αξία. 

17.2 Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου δεν παρουσιάζουν σημαντική εποχικότητα 

ή περιοδικότητα. 

17.3 Δεν υφίσταται καμία παράβαση όρων των δανειακών συμβάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου. 

17.4 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. 

17.5 Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου (01.01 – 30.06.2019) δεν υπήρξε ουσιώδης απομείωση εμπορικών 

και λοιπών απαιτήσεων ή αποθεμάτων. 

 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2019 γεγονότα, που να επηρεάζουν ουσιωδώς την οικονομική 

κατάσταση του Ομίλου και της Εταιρείας. 
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ΧΩΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑ 30/6/2019 31/12/2018
Μεταβολή

30/6/2019 vs 31/12/2018

Είδος μεταβολής σε 

σχέση με 1 €

ΡΟΥΜΑΝΙΑ RON 4,734 4,664 1,52% Υποτίμηση

ΠΟΛΩΝΙΑ PLN 4,250 4,301 -1,20% Ανατίμηση

ΤΟΥΡΚΙΑ TRY 6,566 6,059 8,36% Υποτίμηση

ΚΙΝΑ CNY 7,819 7,875 -0,72% Ανατίμηση

ΡΩΣΙΑ RUB 71,598 79,715 -10,18% Ανατίμηση

Η.Π.Α USD 1,138 1,145 -0,61% Ανατίμηση

ΧΩΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑ
Μέση τιμή Α' Εξαμήνου 

2019

Μέση τιμή Α' Εξαμήνου 

2018

Μεταβολή

Μ.Τ. Α'Εξάμηνο 2019 vs  Μ.Τ. 

Α'Εξάμηνο 2018

Είδος μεταβολής σε 

σχέση με 1 €

ΡΟΥΜΑΝΙΑ RON 4,742 4,654 1,9% Υποτίμηση

ΠΟΛΩΝΙΑ PLN 4,292 4,221 1,7% Υποτίμηση

ΤΟΥΡΚΙΑ TRY 6,356 4,957 28,2% Υποτίμηση

ΚΙΝΑ CNY 7,668 7,709 -0,5% Ανατίμηση

ΡΩΣΙΑ RUB 73,744 71,960 2,5% Υποτίμηση

Η.Π.Α USD 1,130 1,210 -6,7% Ανατίμηση

Ισοτιμίες χρηματοοικονομικής θέσης

ανά 1 €

Ισοτιμίες αποτελεσμάτων

ανά 1 €



Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση  - Α΄ Εξάμηνο 2019  -      48 

 

Ηράκλειο Κρήτης, 25η Σεπτεμβρίου 2019 

 

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 

 


