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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (01.01.2017 – 31.03.2017) 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις οι οποίες παρατίθενται στις σελίδες 8 -28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών  
Καταστάσεων  

 

Σημ. 1/1 - 31/03/2017 1/1 - 31/03/2016 1/1 - 31/03/2017 1/1 - 31/03/2016

Κύκλος εργασιών 76.545 70.305 4.170 3.995

Κόστος πωλήσεων (59.780) (54.128) (3.388) (3.263)

Μικτό κέρδος / (ζημιά) 16.765 16.177 782 732

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 3

Έξοδα διάθεσης (7.758) (6.263) (173) (142)

Έξοδα διοίκησης (4.746) (4.289) (1.563) (1.368)

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 4 (480) (558) (78) (243)

Λοιπά κέρδη / (ζημίες) 5 22 (382) (9) (22)

Χρηματοοικονομικά έσοδα                                              6

Χρηματοοικονομικά έξοδα     6 (1.692) (1.571) (357) (378)

Έσοδα από μερίσματα - - - -
Kέρδη / (ζημίες) από εταιρείες που ενοποιούνται με την μέθοδο 

της Καθαρής Θέσης 17 251 216 - -

Kέρδη / (ζημίες) από συμμετοχές 18 (307) - -

Κέρδη / (ζημιές), προ φόρων 2.803 4.220 (120) (204)

Φόροι 8 (571) (855) 23 68

Κέρδη / (ζημιές), μετά από φόρους (Α) 2.232 3.365 (97) (136)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα

Στοιχεία που θα  μεταφερθούν στα αποτελέσματα

Σ/Δ μετατροπής Ισολογισμών σε Ξ.Ν. (159) (3.551) - -

Στοιχεία που δεν θα μεταφερθούν στα αποτελέσματα

Αναλογιστικό κέρδος / (ζημιά) 3.370 (5.144) - 31

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β) 3.211 (8.695) - 31

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α)+(Β) 5.443 (5.330) (97) (105)

Κέρδη / (ζημιές), μετά από φόρους (Α)

Αποδοτέα  σε:

Ιδιοκτήτες μητρικής

Δικαιώματα Μειοψηφίας 85 85 - -

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α)+(Β)

Αποδοτέα  σε:

Ιδιοκτήτες Μητρικής 5.358 (5.417) - -
Δικαιώματα Μειοψηφίας 85 87 - -

Κέρδη / (ζημιά) κατανεμόμενα στους μετόχους από 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανά μετοχή (Α)

Αριθμός μετοχών 43.741 44.115 - -

Κέρδη / (ζημιά) ανά μετοχή 7 0,0491 0,0744 - -

1.216

237 173Λειτουργικό κέρδος / (ζημία) προ φόρων, χρημ/κων και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων

-

4.463 4.997

660 312 1.278

88 1

 ΕταιρείαΌμιλος

2.147 3.280 -

578
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  

 
 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις οι οποίες παρατίθενται στις σελίδες 8 -28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών 
Καταστάσεων 

                                                                                                      

                                                                                        Σημ. 31-03-17 31-12-16 31-03-17 31-12-16

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Ένσώματα πάγια στοιχεία    9 111.933 107.437 6.739 6.151

Επενδύσεις σε ακίνητα 9 113 113 14 14

Αΰλα περιουσιακά στοιχεία                    9 11.709 11.605 679 685

Συμμετοχές σε θυγατρικές         17 - - 72.046 69.684

Συμμετοχές σε συγγενείς  επιχειρήσεις                  17 10.786 11.347 204 1.566

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις                                               10 7.606 7.387 1.966 1.967

Αναβαλλόμενες  φορολογικές απαιτήσεις                                                                      1.974 2.633 35 12

Σύνολο μη Κυκλοφορούντος  Ενεργητικού 144.121 140.522 81.683 80.079

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Αποθέματα                                                                                60.195 57.695 2.000 1.785

Φόρος εισοδήματος προκαταβληθείς                                       1.594 1.526 1.044 1.036

Πελάτες                                                                            59.430 50.640 4.167 3.081

Λοιπές απαιτήσεις                                7.781 8.028 10.347 10.870

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών     33.473 31.080 1.166 1.853

Σύνολο Κυκλοφορούντος  Ενεργητικού 162.473 148.969 18.724 18.625

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 306.594 289.491 100.407 98.704

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια 

Μετοχικό κεφάλαιο                                                 28.869 29.762 28.869 29.762

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο                                         21.526 21.526 21.644 21.644

Λοιπά αποθεματικά                                                                  23.273 22.539 14.149 13.256

Αποτελέσματα εις νέον                                                           52.364 46.845 6.058 6.155

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων αποδοτέα στους μετόχους της 

μητρικής εταιρείας 126.032 120.672 70.720 70.817

Δικαιώματα μειοψηφίας 2.201 2.116 - -

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 128.233 122.788 70.720 70.817

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμα δάνεια                               11 19.263 18.663 - -

Προβλέψεις για παροχές προσωπικού                                                    12 20.554 24.369 352 352

Λοιπές προβλέψεις                                                 701 761 758 685

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις                                                          4.231 4.524 -

Λοιπές  μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 960 339 742 116

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 45.709 48.656 1.852 1.153

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμα δάνεια                                                      11 71.573 67.139 21.971 21.977

Φόρος εισοδήματος                                                            3.139 3.779 -

Προμηθευτές 40.340 31.799 3.939 2.202

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                                                 17.600 15.330 1.925 2.555

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 132.652 118.047 27.835 26.734

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  306.594 289.491 100.407 98.704

 Εταιρεία Όμιλος

178.361 166.703 29.687 27.887



Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά                                                                                                           
 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 31.03.2017 Σελίδα 5 από 28 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

 
 
  Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις οι οποίες παρατίθενται στις σελίδες 8 -28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων 

Όμιλος 

29.762 21.529 26.464 (1.003) 3.596 47.046 127.394 1.844 129.238 

- - - - - 3.280 3.280 85 3.365

- - - - (3.550) (5.144) (8.694) 3 (8.691)

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - 33 33 (1) 32

- - - (151) - - (151) - (151)

- - - (151) (3.550) (1.831) (5.532) 87 (5.445)

29.762 21.529 26.464 (1.154) 46 45.215 121.862 1.931 123.793 

29.762 21.526 26.547 (1.760) (2.248) 46.845 120.672 2.116 122.788 

- - - - - 2.147 2.147 85 2.232 

- - - - (159) 3.370 3.211 3.211 

- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 

- - - - - 1 1 - 1 

(893) - (867) 1.760 - - - - - 

(893) - (867) 1.760 (159) 5.518 5.359 85 5.444 

28.869 21.526 25.680 0 (2.407) 52.363 126.031 2.201 128.232

Λοιπά συνολικά εισοδήματα

Μεταβολές ποσοστών

Αγορά ιδίων μετοχών

Κέρδη / (ζημίες) περιόδου

Αποθεματικό 

ιδίων μετοχών

Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Αποθεματικό 

συναλ/κών 

διαφορών από 

μετατροπή 

θυγατρικών

Υπόλοιπα την 01/01/2016

Σύνολο προ 

δικαιωμάτων 

μειοψηφίας

Υπόλοιπα την 01/01/2017

Σύνολο
Αποτελέσματα 

εις νέον

Αγορά ιδίων μετοχών

Μεταβολές ποσοστών

Μερίσματα

Υπόλοιπα την 31/03/2016

Διανομή κερδών

Λοιπές μεταβολές

Λοιπές μεταβολές

Λοιπά συνολικά εισοδήματα

Κέρδη / (ζημίες) περιόδου

Μερίσματα

Υπόλοιπα την 31/03/2017

Αποθεματικό 

υπέρ το άρτιο

Διανομή κερδών

Δικαιώματα 

μειοψηφίας

Λοιπά 

αποθεματικά

Μεταβολές περιόδου

Μεταβολές περιόδου
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 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (συνέχεια) 

 
 
  Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις οι οποίες παρατίθενται στις σελίδες 8 -28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων 

Εταιρεία

29.762 21.644 15.000 (1.003) 16 5.987 71.406

- - - - - (136) (136)

- - - - - - - 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

- - - (151) - - (151)

- - - (151) - (136) (287)

29.762 21.644 15.000 (1.154) 16 5.851 71.119

29.762 21.644 15.000 (1.760) 16 6.155 70.817

- - - - - (97) (97)

- - - - - - - 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

(893) - (867) 1.760 - - - 

(893) - (867) 1.760 - (97) (97)

28.869 21.644 14.133 0 16 6.058 70.720

Μεταβολές ποσοστών

Μερίσματα

Αγορά ιδίων μετοχών

Μεταβολές περιόδου

Κέρδη / (ζημίες) περιόδου

Υπόλοιπα την 31/03/2017

Λοιπές μεταβολές

Διανομή κερδών

Κέρδη / (ζημίες) περιόδου

Αποτελέσματα εις 

νέον

Λοιπά 

αποθεματικά

Αγορά ιδίων μετοχών

Μεταβολές ποσοστών

Μεταβολές περιόδου

Υπόλοιπα την 01/01/2017

Διανομή κερδών

Λοιπά συνολικά εισοδήματα

Λοιπά συνολικά εισοδήματα

Μερίσματα

Υπόλοιπα την 31/03/2016

Σύνολο
Αποθεματικό ιδίων 

μετοχών

Αποθεματικό 

συναλ/κών 

διαφορών από 

μετατροπή 

θυγατρικών

Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Αποθεματικό υπέρ 

το άρτιο

Υπόλοιπα την 01/01/2016
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

 
 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις οι οποίες παρατίθενται στις σελίδες 8 -28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών 
Καταστάσεων 

 

Σημ.

1/1 - 31/03/2017 1/1 - 31/03/2016 1/1 - 31/03/2017 1/1 - 31/03/2016

Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες

Κέρδη, προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 2.803 4.220 (120) (204)

Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 3.331 2.739 177 246

Προβλέψεις 1.453 1.773 436 543

Συναλλαγματικές Διαφορές 102 394 6 21

(Κέρδη) / ζημιές από εκποίηση παγίων (123) (15) 3 -

(Έσοδα )/Έξοδα από επενδύσεις - - - -

(Κέρδη) / ζημιές από επενδύσεις 46 - - -

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή (έσοδα) / έξοδα 1.608 1.486 356 378
(Kέρδη) / ζημιές από εταιρείες που ενοποιούνται με την 

μέθοδο της Καθαρής Θέσης - (213) - -

Λειτουργικά κέρδη προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης 9.220 10.384 858 984

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (6.284) (4.339) (570) (425)

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (2.522) (1.320) (215) 45

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών-φόρων) 5.556 (1.743) 393 (800)

Λοπές μη ταμειακές κινήσεις (125) 53 - (17)

Χρηματικά διαθέσιμα από λειτουργικές δραστηριότητες 5.845 3.035 466 (213)

Πληρωθέντες τόκοι (1.151) (1.071) (357) (377)

Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) (63) (96) - (1)

Φόροι  (618) (592) - -

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 4.013 1.276 109 (591)

Επενδυτικές Δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκποιήσεις ενσωμάτων και άϋλων 

περουσιακων στοιχείων 115 72 5 -

Εισπραχθέντες τόκοι 48 13 - 1

Εισπραχθέντα μερίσματα - - - -

Αύξηση συμμετοχών σε θυγατρικές / συγγενείς (28) - (28) (300)

Αγορά ενσώματων και άυλων  περιουσιακών στοιχείων (5.620) (4.113) (767) (62)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (5.485) (4.028) (790) (361)

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Αύξηση συμμετοχών σε θυγατρικές / συγγενείς - - - -

Εισπράξεις επιχορηγήσεων-επιδοτήσεων - - - -

Εισπράξεις από δάνεια 6.344 2.517 - -
Αγορά Ιδίων μετοχών - (151) - (151)

Αποπληρωμές δανείων (1.374) (1.215) (6) (187)

Xρηματοδοτικές  μισθώσεις (1.091) 2.081 - -

Πληρωθέντα μερίσματα - - - -

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 3.879 3.232 (6) (338)

Καθαρή αύξηση / (μείωση)  χρημ/κών διαθεσίμων και 

ισοδύναμων αυτών 2.407 480 (687) (1.290)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 31.080 26.411 1.853 3.007

Επιδραση των μεταβολών των συναλλ. Ισοτιμιών επι 

των ταμειακών διαθεσίμων  (14) (959) - -

1.717Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 

 Όμιλος  Εταιρεία

33.473 25.932 1.166
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1. Γενικές πληροφορίες 
 
Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής η “Εταιρεία”) ιδρύθηκε το 1977, έχει έδρα τον οικισμό Μαγικού 
του Δήμου Αβδήρων του Νομού Ξάνθης, είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, με 
αριθμό 11188/06/Β/86/31 και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 12512246000. 
Το κύριο αντικείμενο εργασιών της Εταιρείας, είναι η παραγωγή και η διάθεση προϊόντων 
πολυπροπυλενίου.  
Σε βραχύ χρονικό διάστημα, από την ίδρυσή της, η Εταιρεία εξελίχθηκε σε Όμιλο εταιρειών (εφεξής 
“Ο Όμιλος”), εξαγοράζοντας και ιδρύοντας άλλες εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε δύο 
κλάδους, τον κλάδο τεχνικών υφασμάτων και το κλάδο συσκευασίας.  
Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την 26η Ιουνίου 1995. 
Μέτοχοι της εταιρείας με ποσοστά άνω του 5%, κατά την 31.3.2017, είναι οι:  
 

Χαλιορής Κωνσταντίνος 43,29% 
Χαλιορή Ευφημία 20,85% 

 
 Ο Όμιλος έχει μονάδες παραγωγής και εμπορίας στην Ελλάδα, Σκωτία, Β. Ιρλανδία, Ιρλανδία, 
Σουηδία, Νορβηγία, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία και H.Π.Α. Ο Όμιλος απασχολούσε συνολικά, την 
31 Μαρτίου 2017, 1793 εργαζομένους εκ των οποίων 949 εργαζόμενοι απασχολούνταν στην Ελληνική 
επικράτεια. 
Η δομή του Ομίλου με αναφορά στα ποσοστά συμμετοχής την 31 Μαρτίου 2017 έχει ως εξής: 
 

Εταιρεία Έδρα 

Ποσοστό 
συμμετοχής 
που κατέχει 
η Μητρική 

Ποσοστό 
συμμετοχής 
που κατέχει 
ο Όμιλος 

Μέθοδος 
Ενοποίησης 

Πλαστικά Θράκης Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΑΔΑ - Ξάνθη Μητρική  Ολική 

        Don & Low LTD ΣΚΩΤΙΑ - Φόρφαρ 100,00% 100,00% Ολική 

              Don & Low Australia Pty LTD ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - 100,00% Ολική 

        Thrace Nonwoven & Geosynthetics 

Α.Β.Ε.Ε. 
ΕΛΛΑΔΑ – Ξάνθη 100,00% 100,00% Ολική 

              Saepe Ltd ΚΥΠΡΟΣ - Λευκωσία - 100,00% Ολική 

                     Thrace Asia HONG KONG - 100,00% Ολική 

                           Thrace China ΚΙΝΑ - Σαγκάη - 100,00% Ολική 

        Πλαστικά Θράκης Pack A.B.E.E. ΕΛΛΑΔΑ - Ιωάννινα 92,94% 92,94% Ολική 

              Thrace Greiner Packaging SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ - Σιμπίου - 46,47% Καθαρή Θέση 

              Thrace Plastics Packaging D.O.O. ΣΕΡΒΙΑ - Νόβα Πάζοβα - 92,94% Ολική 

              Trierina Trading LTD ΚΥΠΡΟΣ - Λευκωσία - 92,94% Ολική 

                     Thrace Ipoma A.D. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - Σόφια - 92,835% Ολική 

         Synthetic Holdings LTD Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ - 
Μπέλφαστ 

100,00% 100,00% Ολική 

              Thrace Synthetic Packaging LTD ΙΡΛΑΝΔΙΑ - Κλάρα - 100,00% Ολική 

              Arno LTD ΙΡΛΑΝΔΙΑ - Δουβλίνο - 100,00% Ολική 

              Synthetic Textiles LTD 
Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ - 

Μπέλφαστ 
- 100,00% Ολική 
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              Thrace Polybulk A.B. ΣΟΥΗΔΙΑ - Κόεπινγκ - 100,00% Ολική 

              Thrace Polybulk A.S. ΝΟΡΒΗΓΙΑ - Μπρέβικ - 100,00% Ολική 

              Lumite INC. Η.Π.Α. - Τζόρτζια - 50,00% Καθαρή Θέση 

              Adfirmate  LTD ΚΥΠΡΟΣ - Λευκωσία - 100,00% Ολική 

              Delta Real Estate Investments LLC Η.Π.Α. - Νότια Καρολίνα - 100,00% Ολική 

        Thrace Polyfilms Α.Β.Ε.Ε. (πρώην 

Thrace Sarantis Α.Β.Ε.Ε) 
ΕΛΛΑΔΑ – Ξάνθη 100,00% 100,00% Ολική 

        Pareen LTD ΚΥΠΡΟΣ - Λευκωσία 100,00% 100,00% Ολική 

              Thrace Linq INC. Η.Π.Α. - Νότια Καρολίνα - 100% Ολική 

        Θερμοκήπια Θράκης A.E ΕΛΛΑΔΑ – Ξάνθη 100,00% 100,00% Ολική 

        Thrace Eurobent Α.Β.Ε.Ε ΕΛΛΑΔΑ - Ξάνθη 51,00% 51,00% Καθαρή Θέση 

     

 
 
2. Βάση Κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
2.1 Βάση Παρουσίασης 
 
Η παρούσα Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση έχει συνταχθεί σύμφωνα με το 
Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (Δ.Λ.Π) ¨Ενδιάμεση Οικονομική Αναφορά¨ και τον Ν.3556/2007 της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  
 
Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη αυτής της Ενδιάμεσης Συνοπτικής 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης είναι σύμφωνες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την 
σύνταξη και οι οποίες περιλαμβάνονται αναλυτικά στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016.  
 
Όπου ήταν αναγκαίο, τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναταξινομηθεί για να συμφωνούν με τυχόν 
αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσας περιόδου.  
 
Διαφορές που τυχόν παρουσιάζονται μεταξύ των κονδυλίων στις οικονομικές καταστάσεις και των 
αντίστοιχων κονδυλίων στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ είναι καταχωρημένες στο διαδίκτυο, 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.thracegroup.gr. 
 
2.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 

 
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1.1.2017 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του 
Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και 
διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 
 
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

Δεν υπάρχουν νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που να είναι υποχρεωτικά για 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1.1.2017. 

http://www.thraceplastics.gr/
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και 
συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το 
μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 
καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει 
ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία 
εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις.  

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, 
κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει 
τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών 
κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να 
προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική 
αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη 
μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε 
αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της 
επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές του καταστάσεις.  

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
1 Ιανουαρίου 2019 

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 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. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του 
ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη 
πραγματοποιηθείσες ζημιές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2017) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων 
φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από δάνεια που 
επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

ΔΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017) 
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Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους 
χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που 
προέρχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) “Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που 
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018) 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που 
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και τον λογιστικό χειρισμό 
σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά 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. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

ΔΠΧΑ 4 (Τροποποιήσεις) “Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα στο ΔΠΧΑ 4 
Ασφαλιστήρια συμβόλαια” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1η Ιανουαρίου 2018) 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις. Το τροποποιημένο πρότυπο θα α) παρέχει την επιλογή 
σε όλες τις οντότητες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίζουν στα λοιπά συνολικά 
εισοδήματα και όχι στην κατάσταση αποτελεσμάτων τις τυχόν αποκλίσεις που θα προκύψουν λόγω 
της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, και 
β) παρέχει στις οντότητες, οι δραστηριότητες των οποίων αφορούν κυρίως τον κλάδο των 
ασφαλίσεων, την επιλογή για προσωρινή απαλλαγή από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως 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. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί 
ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) “Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταφορά προς ή 
από τα επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειμένου να 
θεωρηθεί ότι έχει επέλθει αλλαγή στην χρήση ενός ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο το 
ακίνητο πληροί τον ορισμό και η αλλαγή στη χρήση να μπορεί να τεκμηριωθεί. Οι τροποποιήσεις δεν 
έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 22 “Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πως προσδιορίζεται η ημερομηνία της συναλλαγής 
όταν εφαρμόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ 21. Η Διερμηνεία έχει 
εφαρμογή όταν μία οντότητα είτε καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίμημα για συμβάσεις 
που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα. Η Διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  
 
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (Κύκλος 2014 – 2016) (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017) 
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Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε δύο ΔΠΧΑ. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 12 “Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες” 

H τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με το ότι η υποχρέωση για παροχή των 
γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΑ 12 έχει εφαρμογή σε συμμετοχές σε οντότητες που έχουν 
κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενες προς πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή 
συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

ΔΛΠ 28 “Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες” 
 
Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινήσεις ως προς το ότι όταν οι οργανισμοί διαχείρισης 
επενδύσεων κεφαλαίων, τα αμοιβαία κεφάλαια, και οντότητες με παρόμοιες δραστηριότητες 
εφαρμόζουν την επιλογή να επιμετρούν τις συμμετοχές σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη 
αξία μέσω αποτελεσμάτων, αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε συγγενή ή 
κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση. 

3. Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα  

 

Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα Όμιλος Εταιρεία 

 31.3.2017 31.3.2016 31.3.2017 31.3.2016 

Επιδοτήσεις* 13 20 - 2 

Έσοδα ενοικίων 115 113 63 152 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών  442 94 1.215 1.055 

Έσοδα από Μακέτες 51 57 - - 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 39 28 - 7 

Σύνολο 660 312 1.278 1.216 
* Βάσει της υπ αριθμό 13311/273 κοινής Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 
997/11-4-2016 ΦΕΚ καταργήθηκε το άρθρο 21 του Ν. 1767/1988 που προέβλεπε την επιδότηση του 
εργοδοτικού κόστους (12%) των μεταποιητικών και τουριστικών επιχειρήσεων των Παραμεθορίων 
Περιοχών της χώρας συμπεριλαμβανομένου και του Νομού Ξάνθης.  
Κατόπιν τούτου ο όμιλος σταμάτησε τον σχηματισμό πρόβλεψης εσόδου από το 2016.  

 
4. Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα  

 

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα Όμιλος Εταιρεία 

 31.3.2017 31.3.2016 31.3.2017 31.3.2016 

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 67 93 - - 

Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό 
κόστος φόροι και τέλη 60 52 19 19 

Αποσβέσεις 37 32 39 73 

Αποζημιώσεις προσωπικού 18 133 11 133 

Προμήθειες / Λοιπά έξοδα τραπεζών 37 55 - - 

Δαπάνες αγοράς μακετών 116 109 - - 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 145 84 11 18 

Σύνολο 480 558 78 243 
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Η συσσωρευμένη πρόβλεψη των επισφαλών απαιτήσεων την 31.3.2017 ανέρχεται σε € 2.458 για την 
εταιρεία και σε € 6.744 για τον Όμιλο. 
 
5. Λοιπά κέρδη / ζημιές 
 

Λοιπά κέρδη / (ζημιές) Όμιλος Εταιρεία 

 31.3.2017 31.3.2016 31.3.2017 31.3.2016 

Κέρδη / (Ζημιές) από πώληση παγίων 123 16 (3) - 

Συναλλαγματικές Διαφορές (101) (398) (6) (22) 

Σύνολο 22 (382) (9) (22) 

 
 
6. Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) 
 
6.1 Χρηματοοικονομικά έσοδα 

 

Χρηματοοικονομικά έσοδα Όμιλος Εταιρεία 

 31.3.2017 31.3.2016 31.3.2017 31.3.2016 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 14 9 - 1 

Συναλλαγματικές διαφορές  74 569 - - 

Σύνολο  88 578 - 1 

 
6.2 Χρηματοοικονομικά (έξοδα) 

 

Χρηματοοικονομικά έξοδα Όμιλος Εταιρεία 

 31.3.2017 31.3.2016 31.3.2017 31.3.2016 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (1.268) (1.328) (356) (376) 

Συναλλαγματικές διαφορές (184) - - - 

Χρηματοοικονομικό κόστος αποτίμησης 
απαιτήσεων σε παρούσες αξίες - - - - 

Χρηματοοικονομικό Αποτέλεσμα Συντ/κών 
Προγραμμάτων (240) (243) (1) (2) 

Σύνολο (1.692) (1.571) (357) (378) 

 
Το χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα συνταξιοδοτικών προγραμμάτων αφορά κυρίως τη θυγατρική εταιρεία 
Don & Low LTD. 
Οι συναλλαγματικές διαφορές δανείων, αφορούν δάνεια κυρίως των εταιρειών Synthetic Holdings, Thrace 
NonWovens & Geosynthetics ABEE. 
 

7. Κέρδη ανά μετοχή  

 
Τα κέρδη μετά φόρων, ανά μετοχή, υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη (μετά από φόρους) 
που κατανέμονται στους μετόχους, με το σταθμισμένο μέσο όρο των υφισταμένων μετοχών που 
βρίσκονται σε κυκλοφορία, κατά την εκάστοτε χρήση, μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών που 
πιθανόν κατέχονται. 
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Βασικά κέρδη ανά μετοχή 31.3.2017 31.3.2016 

Κέρδη αναλογούντα στους μετόχους (Α) 2.147 3.280 

Αριθμός υφισταμένων μετοχών (Σταθμισμένες) 43.741 44.115 

Βασικά και αναπροσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (Ευρώ σε απόλυτα ποσά) 0,0491 0,0744 

 
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 2ας Φεβρουαρίου 2017, αποφασίστηκε η μείωση 
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των € 893.090,88 λόγω της ακύρωσης 
των 1.353.168 ιδίων μετοχών που κατείχε η εταιρεία. 
Ταυτόχρονα εγκρίθηκε νέο πρόγραμμα αγοράς Ιδίων Μετοχών, διάρκειας 24 μηνών, μέχρι του ορίου 
των 4.374.145 κοινών ονομαστικών μετοχών με εύρος τιμής αγοράς ανά μετοχή από €1,50 έως €3,50. 
Την 31η Μαρτίου η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της, ίδιες μετοχές. 
 
8. Φόρος Εισοδήματος  

 
Η ανάλυση του φόρου που επιβάρυνε τα Αποτελέσματα της περιόδου, έχει ως εξής: 

Φόρος Εισοδήματος Όμιλος Εταιρεία 

 31.3.2017 31.3.2016 31.3.2017 31.3.2016 

Φόρος εισοδήματος (1.025) (1.262) - - 

Αναβαλλόμενος φόρος (έξοδο) / έσοδο 454 407 23 68 

Σύνολο (571) (855) 23 68 

 
Στην Ελλάδα, τα αποτελέσματα που κοινοποιούνται στις φορολογικές αρχές θεωρούνται προσωρινά 
και υπόκεινται στον έλεγχο των φορολογικών αρχών έως και τη χρήση του 2010. Συνεπώς για τις μη 
ελεγχθείσες χρήσεις υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων, κατά το χρόνο που αυτές 
θα εξετασθούν από τις φορολογικές αρχές.  
 
Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ελλάδα ορίζεται στο 29% για τη 
χρήση 2015 και έπειτα. 
 
Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, η Εταιρεία λαμβάνει «Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό». Το 
«Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό» αυτό εκδίδεται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή που ελέγχει τις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν της ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος 
Ελεγκτής εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» την οποία στη συνέχεια 
υποβάλει και ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών. Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση του 
2016, διενεργήθηκε από την ελεγκτική εταιρεία ‘PricewaterhouseCoopers’ χωρίς να προκύψουν 
σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν αυτών που έχουν καταχωρηθεί και απεικονίζονται στις 
Οικονομικές καταστάσεις.  
 
Οι χρήσεις για τις οποίες οι εταιρείες της Ελληνικής επικράτειας, δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά, 
παρουσιάζονται κατωτέρω: 

Εταιρεία Ανέλεγκτες χρήσεις 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 2008-2010 

THRACE NON WOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. 2005-2010 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK A.B.E.E. 2010 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π 2008-2010 

THRACE-ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε 2010 
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Επίσης το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων, υπάρχει και για εταιρείες που εδρεύουν στο 
εξωτερικό, οι ανέλεγκτες χρήσεις των οποίων αναλύονται ως εξής:  
 

Εταιρεία Ανέλεγκτες χρήσεις 

DON & LOW LTD 2015-2016 

SYNTHETIC PACKAGING LTD 2006-2016 

THRACE POLYBULK A.B  2011-2016 

THRACE POLYBULK A.S  2014-2016 

THRACE GREINER PACKAGING SRL. 2002-2016 

TRIERINA TRADING LTD 2014-2016 

THRACE IPOMA A.D. 2012-2016 

THRACE PLASTICS PACKAGING D.O.O. 2014-2016 

LUMITE INC. 2013-2016 

THRACE LINQ INC. 2013-2016 

ADFIRMATE LTD 2014-2016 

DELTA REAL ESTATE INV. LLC 2013-2016 

PAREEN LTD 2014-2016 

SAEPE LTD 2014-2016 

THRACE ASIA LTD 2012-2016 

 
 

9. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις και Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 
 

9.1  Ενσώματα Πάγια Στοιχεία 
 
Η μεταβολή στα ενσώματα πάγια στοιχεία κατά τη διάρκεια της περιόδου, αναλύεται ως εξής: 

 

Ενσώματα Πάγια   Όμιλος Εταιρεία 

Υπόλοιπο 01.01.2016  92.268 6.838 

Προσθήκες   29.430 461 

Εκποιήσεις  (1.556) (11.969) 

Αποσβέσεις  (12.022) (820) 

Αποσβέσεις Εκποιηθέντων  1.332 11.641 

Συναλλαγματική διαφορά  2.015 - 

Υπόλοιπο 31.12.2016  107.437 6.151 

 

 

Ενσώματα Πάγια   Όμιλος Εταιρεία 

Υπόλοιπο 01.01.2017  107.437 6.151 

Προσθήκες   6.377 767 

Εκποιήσεις  (1.455) (11) 

Αποσβέσεις  (3.294) (171) 
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Ενσώματα Πάγια   Όμιλος Εταιρεία 

Αποσβέσεις Εκποιηθέντων  690 3 
Προσθήκες από Εξαγορά ποσοστού Συνδεδεμένης και 
αλλαγής μεθόδου ενοποίησης.   3.102 - 
Αποσβέσεις από Εξαγορά ποσοστού Συνδεδεμένης και 
αλλαγής μεθόδου ενοποίησης.  (505) - 

Λοιπά  (264) - 

Συναλλαγματική διαφορά  (155) - 

Υπόλοιπο 31.03.2017  111.933 6.739 

 
Στα ενσώματα πάγια της Εταιρείας περιλαμβάνονται, μισθωμένα πάγια στη θυγατρική εταιρεία 
THRACE NON WOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε, αναπόσβεστης αξίας την 31.3.2017, ποσού  
€ 1.891 η οποία αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία τους. Η εν λόγω μίσθωση ανανεώθηκε τον 
Ιανουάριο του 2017 με τριετή διάρκεια σύμφωνα με τους όρους της αγοράς. 
 
Στα ενσώματα πάγια του Ομίλου, περιλαμβάνονται πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική 
μίσθωση (μηχανολογικός εξοπλισμός) με κόστος κτήσης € 21.768 και συσσωρευμένες αποσβέσεις 
κατά την 31/3/2017 € 2.594 
 
Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ενσωμάτων παγίων στοιχείων της εταιρείας, ενώ τα 
εμπράγματα βάρη στα ενσώματα πάγια στοιχεία του ομίλου ανέρχονται σε ποσό € 6.406 
 
 
9.2  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία  

 
Η μεταβολή στα άυλα πάγια στοιχεία κατά τη διάρκεια της περιόδου, αναλύεται ως εξής: 
 

Άυλα Περιουσιακά στοιχεία   Όμιλος Εταιρεία 

Υπόλοιπο 01.01.2016  11.522 633 

Προσθήκες   215 88 

Εκποιήσεις  (1) - 

Αποσβέσεις  (285) (36) 

Συναλλαγματική διαφορά  154 - 

Υπόλοιπο 31.12.2016  11.605 685 

 

Άυλα Περιουσιακά στοιχεία  Όμιλος Εταιρεία 

Υπόλοιπο 01.01.2017  11.605 685 

Προσθήκες   93 - 

Εκποιήσεις  - - 

Αποσβέσεις  (77) (6) 

Λοιπά  101 - 

Συναλλαγματική διαφορά  (13) - 

Υπόλοιπο 31.3.2017  11.709 679 
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9.3  Επενδύσεις σε Ακίνητα 
 

Επενδύσεις σε Ακίνητα Όμιλος Εταιρεία 

Υπόλοιπο την 1.1.2017 113  14  

Προσθήκες / (Μειώσεις) -  -  

Αποσβέσεις -  -  

Συναλλαγματικές διαφορές -  -  

Υπόλοιπο την 31.03.2017 113  14  

  
10. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 

 
Λόγω των καθυστερήσεων που παρουσιάστηκαν τα τελευταία χρόνια στις αποπληρωμές 
απαιτούμενων από το Δημόσιο επιδοτήσεων, ο Όμιλος αναταξινόμησε την απαίτηση από το ελληνικό 
δημόσιο από τις βραχυπρόθεσμες στις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις προχωρώντας παράλληλα σε 
πρόβλεψη απομείωσης της βάσει της παρούσας αξίας. 
 
Η απαίτηση έχει σχηματιστεί λόγω επιδότησης 12% επί του μισθοδοτικού κόστους προσωπικού  
που απασχολείται στην περιοχή της Ξάνθης, και εισπράττεται από τον ΟΑΕΔ. 
 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Όμιλος Εταιρεία 

 31.3.2017 31.12.2016 31.3.2017 31.12.2016 

Εισπρακτέες επιδοτήσεις  6.909 6.786 1.881 1.881 

Λοιπές Απαιτήσεις 696 601 85 86 

Σύνολο 7.605 7.387 1.966 1.967 

 
11. Δανεισμός  

 
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές και ξένες τράπεζες. Ο χρόνος 
αποπληρωμής τους ποικίλλει, ανάλογα με τη σύμβαση του δανείου και είναι κατά κανόνα 
συνδεδεμένα με Euribor πλέον περιθωρίου. 
Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου έχουν χορηγηθεί από διάφορες τράπεζες, με επιτόκιο Euribor 
πλέον περιθωρίου 3% έως 6% και Libor πλέον περιθωρίου 2%. Η λογιστική αξία των δανείων 
προσεγγίζει την εύλογη αξία τους κατά την 31 Μαρτίου 2017. 
Αναλυτικότερα, ο δανεισμός στο τέλος της περιόδου είχε διαμορφωθεί σε: 
 

Δανεισμός Όμιλος Εταιρεία 

 31.3.2017 31.12.2016 31.3.2017 31.12.2016 

Μακροπρόθεσμα δάνεια  4.896 4.006 - - 

Χρηματοδοτικές μισθώσεις 14.367 14.657 - - 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων δανείων 19.263 18.663 - - 

Μακρ. δάνεια πληρ. στην επόμενη χρήση 7.313 7.170 - - 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 60.166 56.265 21.971 21.977 

Χρηματοδοτικές μισθώσεις 4.094 3.704 - - 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 71.573 67.139 21.971 21.977 

Γενικό Σύνολο  90.836 85.802 21.971 21.977 
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12.  Παροχές Προσωπικού 
 
Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου προς τους εργαζόμενους για τη μελλοντική καταβολή 
παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, υπολογίζονται με αναλογιστική 
μελέτη. Η λογιστική απεικόνιση γίνεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο 
δικαίωμα του κάθε εργαζομένου, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, προεξοφλούμενο στην 
παρούσα αξία, σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του.  Η υποχρέωση της Εταιρείας και 
του Ομίλου, όπως εμφανίζεται στον Ισολογισμό, αναλύεται ως εξής: 
 

Παροχές Προσωπικού Όμιλος Εταιρεία 

 31.3.2017 31.12.2016 31.3.2017 31.12.2016 

Προγράμματα καθορισμένων εισφορών 2.167 2.142 352 352 

Προγράμματα καθορισμένων παροχών 18.387 22.226 - - 

Συνολική πρόβλεψη κατά τη λήξη της 
περιόδου 20.554 24.369 352 352 

 
12.1 Προγράμματα καθορισμένων εισφορών 
 
Στο παρακάτω πρόγραμμα συμμετέχουν οι Ελληνικές εταιρείες του ομίλου και η εταιρεία Thrace 
Ipoma με έδρα στη Βουλγαρία. Όσον αφορά τις Ελληνικές εταιρείες η παρακάτω υποχρέωση 
προκύπτει βάσει της νομοθεσίας και αφορά το 40% της προβλεπόμενης αποζημίωσης ανά υπάλληλο.  
 

Προγράμματα καθορισμένων 
εισφορών 

Όμιλος Εταιρεία 

 31.3.2017 31.12.2016 31.3.2017 31.12.2016 

Ποσά αναγνωρισμένα στον ισολογισμό      

Παρούσα αξία υποχρεώσεων 2.167 2.142 352 352 
Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον 
ισολογισμό 2.167 2.142 352 352 

     
Μεταβολές στην Καθαρή Υποχρέωση 
αναγνωρισμένη στον Ισολογισμό     
Καθαρή υποχρέωση / (απαίτηση) κατά την 
έναρξη της περιόδου 2.142 1.929 352 336 
Παροχές που πληρώθηκαν από τον 
εργοδότη - (193) - (154) 
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο 
λογαριασμό αποτελεσμάτων 25 283 - 152 
Συνολικό ποσό που αναγνωρίζεται στην 
Καθαρή Θέση - 123 - 18 
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της 
περιόδου 2.167 2.142 352 352 

 
Οι αναλογιστικές παραδοχές εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Αναλογιστικές παραδοχές Ελληνικές εταιρείες Thrace Ipoma AD 
 31.3.2017 31.12.2016 31.3.2017 31.12.2016 
Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,50 % 1,50 % 2,50 % 2,50 % 

Πληθωρισμός 1,75 % 1,75 % 0,10 % 0,10 % 

Μέση ετήσια αύξηση μισθών 1,75 % 1,75 % 5,00 % 5,00 % 

Διάρκεια υποχρεώσεων 17,09 έτη 16,85 έτη 12 έτη 12 έτη 
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12.2 Προγράμματα καθορισμένων παροχών 
 
Συνταξιοδοτικά Προγράμματα καθορισμένων παροχών έχουν οι θυγατρικές εταιρείες DON & LOW 
LTD και THRACE POLYBULK AS. Λειτουργούν δε, σαν ξεχωριστά νομικά πρόσωπα με τη μορφή 
καταπιστευμάτων (trust). Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι τα περιουσιακά τους στοιχεία είναι τελείως 
ξεχωριστά από αυτά των εταιρειών. 
 
Οι Λογιστικές απεικονίσεις των προγραμμάτων βάσει του αναθεωρημένου IAS 19 έχουν ως εξής: 
 

Προγράμματα καθορισμένων παροχών  Όμιλος 31.3.2017 Όμιλος 31.12.2016 

Ποσά αναγνωρισμένα στον ισολογισμό    

Παρούσα αξία υποχρεώσεων 151.490 152.621 
Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων 
προγράμματος (133.102) (130.395) 
Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον 
ισολογισμό 18.387 22.226 

   

Κατανομή περιουσιακών στοιχείων*   

Αμοιβαία Μετοχικά 33.022 32.061 

Αμοιβαία Ομολογιακά 34.588 32.350 

Αμοιβαία διασποράς κινδύνου(DGF) 64.757 65.055 

Λοιπά 735 929 

Σύνολα 133.102 130.395 

   
Μεταβολές στην Καθαρή Υποχρέωση 
αναγνωρισμένη στον Ισολογισμό   
Καθαρή υποχρέωση / (απαίτηση) κατά την 
έναρξη του έτους 22.226 7.617 

Εισφορές εργοδότη – εργαζομένων  (349) (1.762) 
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο 
λογαριασμό αποτελεσμάτων 523 1.866 
Συνολικό ποσό που αναγνωρίζεται στην 
Καθαρή Θέση (4.011) 16.302 

Συναλλαγματικές διαφορές (2) (1.797) 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 18.387 22.226 

   

 
 *Τα περιουσιακά στοιχεία του προγράμματος είναι αποτιμημένα στην εύλογη τους αξία. 
Στην κατηγορία ακίνητα-λοιπά βρίσκονται κατά κύριο λόγο τα ταμειακά διαθέσιμα του 
προγράμματος. 
 
Οι αναλογιστικές παραδοχές εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

Αναλογιστικές παραδοχές Don & Low LTD Thrace Polybulk AS 
 31.3.2017 31.12.2016 31.3.2017 31.12.2016 
Προεξοφλητικό επιτόκιο 2.70 % 2,70 % 2.60 % 2,60 % 

Πληθωρισμός 3.30 % 3,35 % 2.25 % 2,25 % 

Μέση ετήσια αύξηση μισθών 3.55 % 3,60 % 2.50 % 2,50 % 

Διάρκεια υποχρεώσεων 18 έτη 18 έτη 15 έτη 15 έτη 
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13. Πληροφόρηση κατά τομέα 
 
Οι λειτουργικοί τομείς βασίζονται στη διαφορετική ομάδα προϊόντων, τη δομή της διοίκησης του 
Ομίλου και του συστήματος εσωτερικής αναφοράς. Η δραστηριότητα του ομίλου χωρίζεται σε τρείς 
τομείς, το τομέα τεχνικών υφασμάτων, το τομέα συσκευασίας, και τον Αγροτικό τομέα. Η 
δραστηριότητα της μητρικής εταιρείας περιλαμβάνεται στον κλάδο Συσκευασίας. 
 
Οι λειτουργικοί τομείς του ομίλου έχουν ως εξής: 
 
Τεχνικά Υφάσματα  
Παραγωγή και εμπορία συνθετικών Υφασμάτων για βιομηχανικές και τεχνικές χρήσεις. 
 
Συσκευασία 
Παραγωγή και εμπορία ειδών συσκευασίας, πλαστικών σάκων, πλαστικών δοχείων για την 
συσκευασία τροφίμων και χρωμάτων και λοιπών υλικών συσκευασίας για αγροτικές χρήσεις. 
 
Αγροτικός τομέας 
Παραγωγή και εμπορία αγροτικών προϊόντων σε θερμοκήπια. 
Στον τομέα αυτό ανήκει η εταιρεία Θερμοκήπια Θράκης. 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
31.3.2017 

ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΥΦΑΣΜΑΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

ΤΟΜΕΑΣ 

ΑΠΑΛΟΙΦΗ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΟΜΕΩΝ 

ΟΜΙΛΟΣ 

Σύνολο ενοποιημένων  
στοιχείων ενεργητικού 207.162 106.737 5.107 (12.412) 306.594 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1.1 – 31.3.2017 

ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΥΦΑΣΜΑΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

ΤΟΜΕΑΣ 

ΑΠΑΛΟΙΦΗ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΟΜΕΩΝ 

ΟΜΙΛΟΣ 

Κύκλος εργασιών 60.128 19.310 53 (2.946) 76.545 

Κόστος πωληθέντων (47.926) (14.844) (98) 3.088 (59.780) 

Μικτό κέρδος 12.202 4.466 (45) 142 16.765 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα  468 1.151 - (959) 660 

Έξοδα διάθεσης (6.185) (1.431) (5) (137) (7.758) 

Έξοδα διοίκησης  (3.513) (2.075) (19) 861 (4.746) 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα (79) (439) (1) 39 (480) 

Λοιπά κέρδη /(ζημίες) (47) 69 - - 22 

Λειτουργικό κέρδος / (ζημία)  2.846 1.741 (70) (54) 4.463 

Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) (765) (1.115) (31) - (1.911) 

Κέρδη / (ζημιές) από εταιρείες που 
ενοποιούνται με την μέθοδο της 
Καθαρής Θέσης 69 182 - - 251 

Συνολικά Κέρδη / (ζημιές),  
προ φόρων 2.150 808 (101) (54) 2.803 

Αποσβέσεις 2.066 1.248 17 - 3.331 

Συνολικά Κέρδη / (ζημιές) προ 
φόρων, χρημ/κων, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων (EBITDA) 4.912 2.989 (53) (54) 7.794 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
31.3.2016 

ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΥΦΑΣΜΑΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

ΤΟΜΕΑΣ 

ΑΠΑΛΟΙΦΗ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΟΜΕΩΝ 

ΟΜΙΛΟΣ 

Σύνολο ενοποιημένων στοιχείων 
ενεργητικού 195.840 100.933 5.249 (12.531) 289.491 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1.1 - 31.3.2016 

ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΥΦΑΣΜΑΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

ΤΟΜΕΑΣ 

ΑΠΑΛΟΙΦΗ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΟΜΕΩΝ 

ΟΜΙΛΟΣ 

Κύκλος εργασιών 55.131 17.819 130 (2.775) 70.305 

Κόστος πωληθέντων (43.211) (13.714) (135) 2.932 (54.128) 

Μικτό κέρδος 11.920 4.105 (5) 157 16.177 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα  172 1.064 9 (933) 312 

Έξοδα διάθεσης (4.988) (1.183) (12) (80) (6.263) 

Έξοδα διοίκησης  (3.173) (1.886) (10) 780 (4.289) 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα (79) (552) - 73 (558) 

Λοιπά κέρδη /(ζημίες) (372) (10) - - (382) 

Λειτουργικό κέρδος / (ζημία)  3.480 1.538 (18) (4) 4.997 

Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) (119) (861) (16) 3 (993) 
Κέρδη / (ζημιές) από εταιρείες που 
ενοποιούνται με την μέθοδο της 
Καθαρής Θέσης (2) 218 - - 216 

Συνολικά Κέρδη / (ζημιές), προ φόρων 3.359 895 (34) (1) 4.220 

Αποσβέσεις  1.463 1250 27 - 2.740 

Συνολικά Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, 
χρημ/κων, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων (EBITDA) 4.943 2.788 9 (4) 7.737 

 
14. Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη 
  

Ο Όμιλος θεωρεί ως συνδεδεμένα πρόσωπα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα Διευθυντικά 
Στελέχη του καθώς επίσης και τους μετόχους που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του 
μετοχικού της κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων προσώπων τους).  
Οι εμπορικές συναλλαγές του Ομίλου με τα συνδεδεμένα αυτά πρόσωπα κατά την περίοδο 1/1/2017 
– 31/3/2017 έχουν πραγματοποιηθεί με όρους αγοράς και στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής 
της δραστηριότητας.  
 
Παρακάτω παρατίθενται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π 24 οι συναλλαγές με Θυγατρικές και Συγγενείς 
εταιρείες κατά την περίοδο 1/1/2017 – 31/3/2017. 
 

Έσοδα 1.1 – 31.3.2017 1.1 – 31.3.2016 

 Όμιλος Εταιρεία Όμιλος Εταιρεία 

Θυγατρικές - 2.664 - 2.620 

Συγγενείς εταιρείες 1.442 29 2.217 119 

Σύνολο 1.442 2.693 2.217 2.739 



Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά                      

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 31.03.2017 Σελίδα 22 από 28 

 

 

Έξοδα 1.1 – 31.3.2017 1.1 – 31.3.2016 

 Όμιλος Εταιρεία Όμιλος Εταιρεία 

Θυγατρικές - 185 - 181 

Συγγενείς εταιρείες 354 33 318 47 

Σύνολο 354 218 318 228 

 

 Πελάτες και λοιπές 
απαιτήσεις 

31.3.2017 31.12.2016 

 Όμιλος Εταιρεία Όμιλος Εταιρεία 

Θυγατρικές - 10.961 - 11.226 

Συγγενείς εταιρείες 2.359 264 1.755 240 

Σύνολο 2.359 11.225 1.755 11.466 

 

Προμηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις 

31.3.2017 31.12.2016 

 Όμιλος Εταιρεία Όμιλος Εταιρεία 

Θυγατρικές - 46 - 33 

Συγγενείς εταιρείες 165 - 52 3 

Σύνολο 165 46 52 36 

 

Στις "Θυγατρικές" συγκαταλέγονται όλες οι εταιρείες που ενοποιούνται στον Όμιλο Πλαστικά Θράκης 
με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης. Στις "Συγγενείς εταιρείες" συμπεριλαμβάνονται οι εταιρείες 
που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, όπως επίσης και εταιρείες στις οποίες 
συμμετέχουν εταίροι του Ομίλου. 
 
Η Εταιρεία έχει χορηγήσει την εγγύησή της, υπέρ των θυγατρικών της προς Τράπεζες για εξασφάλιση 
γραμμών πιστοδοτήσεων.  Κατά την 31.03.2017 το ποσό για το οποίο η Εταιρεία έχει εγγυηθεί 
ανέρχεται σε € 41.274. 
 
Αναλυτικότερα: 
 

 31.3.2017 

Thrace Non Wovens & Geosynthetics A.B.E.E. 30.934 

Thrace Ipoma AD. 1.180 

Θερμοκήπια Θράκης Α.Ε. 3.449 

Πλαστικά Θράκης Pack ABEE. 5.711 

 
 

15. Αμοιβές Δ.Σ. 
 

Αμοιβές Δ.Σ. Όμιλος Εταιρεία 

 31.3.2017 31.3.2016 31.3.2017 31.3.2016 

Αμοιβές Δ.Σ. 962 934 343 262 
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16. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 
 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και την Εταιρεία στο τέλος της τρέχουσας 
περιόδου, έχει ως εξής: 
 

Αριθμός προσωπικού Όμιλος Εταιρεία 

 31.3.2017 31.3.2016 31.3.2017 31.3.2016 

Μισθωτοί 657 615 45 50 

Ημερομίσθιοι 1.136 1.072 29 27 

Σύνολο 1.793 1.687 74 77 

 
Το σύνολο του προσωπικού των εταιρειών, που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, είναι 
ασφαλισμένο κατά βάση στον Εθνικό φορέα ασφάλισης, τόσο για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
όσο και για κύρια σύνταξη. 
 
17. Συμμετοχές. 

 
17.1 Συμμετοχή σε εταιρείες που ενοποιούνται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 
 
Η αξία των συμμετοχών της Εταιρείας, στις θυγατρικές, την 31 Μαρτίου 2017, έχει ως εξής: 
 

Εταιρείες ενοποιούμενες με την μέθοδο της 
ολικής ενοποίησης 

31.3.2017 31.12.2016 

DON & LOW LTD 33.953 33.953 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK A.B.E.E. 15.508 15.508 

THRACE NON WOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. 5.710 5.710 

SYNTHETIC HOLDINGS LTD 4.607 4.607 

PAREEN LTD 7.121 7.121 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ 2.785 2.785 

THRACE POLYFILMS Α.Β.Ε.Ε. (πρώην Thrace Sarantis) 2.362 - 

Σύνολο 72.046 69.684  

  
17.2 Συμμετοχή σε εταιρείες που ενοποιούνται με την μέθοδο καθαρής θέσης 
 
Η αλλαγή των προτύπων σχετικά με την ενοποίηση των από κοινού συμφωνιών εταιρειών ( ΔΠΧΑ 10, 
ΔΠΧΑ 11, ΔΠΧΑ 12 ) είχε σαν αποτέλεσμα την αλλαγή της μεθόδου ενοποίησης. 
 
Το ΔΠΧΑ 11 καταργεί τη λογική της αναλογικής ενοποίησης των από κοινού ελεγχόμενων εταιρειών. 
Αντί αυτού οι από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες οι οποίες πληρούν τον ορισμό της κοινοπραξίας 
λογίζονται με την μέθοδο της καθαρής θέσης. 
Στην εταιρεία Lumite INC ο Όμιλος κατέχει ποσοστό 50%. Επιπλέον στη Thrace Greiner Packaging SRL 
και στη Thrace Eurobent A.B.E.E. ο Όμιλος κατέχει ποσοστά 46,47% και 51% αντίστοιχα. Στις 
παραπάνω εταιρείες η διοίκηση ασκείται από κοινού με τον άλλο μέτοχο έχοντας δικαίωμα στα 
καθαρά περιουσιακά στοιχεία τους.  
 
Η Μητρική εταιρεία κατέχει άμεσα ποσοστό στην εταιρεία Thrace Eurobent A.B.E.E με αξία 
συμμετοχής €204. 
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Εταιρεία Χώρα που 

δραστηριοποιείται 

Αντικείμενο Εργασίας Ποσοστό 

Συμμετοχής 

Thrace 
Greiner 
Packaging SRL 

Ρουμανία Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή 
πλαστικών δοχείων για τρόφιμα και χρώματα και ανήκει 
στον κλάδο συσκευασίας  

Οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες. 

46,47% 

Lumite INC Ηνωμένες 
Πολιτείες 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή 
αγροτικών υφασμάτων και ανήκει στον κλάδο τεχνικών 
υφασμάτων. 

Οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες. 

50% 

Thrace 
Eurobent 
ABEE 

Ελλάδα Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή 

προϊόντων στεγανοποίησης με τη χρήση γεωσυνθετικού 
αργιλικού φραγμού. 

Οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες. 

51% 

 
Οι εταιρείες αυτές ενοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης από 1-1-2014  

Η μεταβολή των συμμετοχών του Ομίλου από τις εταιρείες που ενοποιούνται με την μέθοδο της 
καθαρής θέσης αναλύεται ως εξής:  

Συμμετοχές σε εταιρείες που ενοποιούνται με την 

καθαρή θέση 

1.1 – 31.3.2017 1.1 - 31.12.2016 

Υπόλοιπο έναρξης 11.347 10.251 

Αυξήσεις κεφαλαίων  - 262 

Συμμετοχή στα κέρδη / (ζημίες) κοινοπραξιών 251 1.273 

Μερίσματα - (648) 

Αλλαγή τρόπου ενοποίησης της Thrace Sarantis σε ολική 
ενοποίηση λόγω εξαγοράς του υπολοίπου 50%. 

(704) - 

Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπά αποθεματικά (107) 209 

Υπόλοιπο λήξης 10.787 11.347 

 

 
18. Εξαγορά ποσοστού συνδεδεμένης 

 
Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO. S.A.», προέβη την 6η 

Μαρτίου 2017 στην αγορά από την «GR. SARANTIS CYPRUS LTD» δέκα τριών χιλιάδων εξακοσίων 

είκοσι πέντε (13.625) κοινών ονομαστικών μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 

«THRACE ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο 

«THRACE SARANTIS S.A.», οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 50% του καταβεβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου αυτής, αντί συνολικού τιμήματος ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) Ευρώ. 

Κατόπιν της ως άνω αποκτήσεως, η Εταιρεία κατέστη μοναδική μέτοχος της «THRACE SARANTIS S.A.», 

δεδομένου ότι συμμετείχε ήδη κατά ποσοστό 50% στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής, ενώ εφεξής η 

τελευταία εταιρεία θα ενοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου με την μέθοδο της ολικής 

ενοποίησης.  



Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά                      

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 31.03.2017 Σελίδα 25 από 28 

 

Το τίμημα εξαγοράς, τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν και η υπεραξία που 

προέκυψε, αναλύονται παρακάτω. 

 

 1.1 - 28.02.2017 

Ενσώματα πάγια στοιχεία  2.586 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  117 

Αποθέματα  56 

Πελάτες  23 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών  4 

Μακροπρόθεσμα δάνεια  (777) 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  (182) 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια  (422) 

Προμηθευτές  (19) 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων που αγοράστηκαν. 1.386 

Μείον υπάρχουσα συμμετοχή 693 

Υπεραξία 307 

Τίμημα απόκτησης 1.000 

 
Η υπεραξία που προέκυψε καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα της χρήσης δεδομένου ότι το συνολικό 
τίμημα δεν ξεπερνά την εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν.  
 
19. Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 

 
Δεν υπάρχουν κατά την 31 Μαρτίου 2017 σημαντικές εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, η οριστική 
διευθέτηση των οποίων να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική θέση των εταιρειών του 
Ομίλου.  
 
Οι εγγυητικές επιστολές που έχουν εκδοθεί από Τράπεζες για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ τρίτων 
(Δημόσιο, προμηθευτές και πελάτες) ανέρχονται σε €835.  
 
Ποσό φόρων – προσαυξήσεων €171 που προέκυψε από φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2006 και 
2007 αμφισβητείται από την Διοίκηση της Εταιρείας και θα κριθεί στα φορολογικά δικαστήρια. 
Ήδη έκριναν και δικαίωσαν την θέση της Διοίκησης της Εταιρείας ως προς το ποσό των €104. 
Για το συγκεκριμένο θέμα δεν έχει καταχωρηθεί πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.  
 
20. Ανακατατάξεις κονδυλίων 

 
Στην παρούσα Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση έχουν πραγματοποιηθεί 
ανακατατάξεις μη σημαντικών συγκριτικών κονδυλίων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, 
προκειμένου να είναι συγκρίσιμα με αυτά της τρέχουσας περιόδου.  
 
 

Τίμημα απόκτησης 1.1 - 28.02.2017 

Τίμημα απόκτησης 1.000 

Κοινές μετοχές που αγοράστηκαν (τεμάχια) 13.625 
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21. Σημαντικά γεγονότα 

 
Στη συνέχεια παρατίθενται τα σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια  
του πρώτου τριμήνου 2017. 
 

- Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης συγκάλεσε την 2α Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 
μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαγικό του Δήμου Αβδήρων του Νομού Ξάνθης, 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, όπου αποφασίστηκε :  

- Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των οκτακοσίων 
ενενήντα τριών χιλιάδων ενενήντα Ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (893.090,88 €), 
με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 45.094.620 σε 
43.741.452 κοινές, ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 
2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, του συνόλου των ιδίων μετοχών που κατείχε η Εταιρεία και 
ειδικότερα 1.353.168 ιδίων μετοχών.  

- Η έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και ειδικότερα η έγκριση της 
αγοράς εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία 
λήψεως της παρούσας αποφάσεως, δηλαδή το αργότερο μέχρι 02.02.2019, κατ’ ανώτατο 
όριο μέχρι 4.374.145 κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% 
του συνόλου των υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας (σήμερα 43.741.452 συνεπεία της 
ληφθείσας κατά τα ανωτέρω αποφάσεως περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου με 
μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών), με εύρος 
τιμής αγοράς ανά μετοχή από ένα Ευρώ και πενήντα λεπτά του Ευρώ (1,50 €) έως τρία Ευρώ 
και πενήντα λεπτά του Ευρώ (3,50 €).  

-  Η Εταιρεία Πλαστικά Θράκης κατόπιν λήψεως των αναγκαίων εγκρίσεων, προέβη την 6η 
Μαρτίου 2017 στην αγορά από την «GR. SARANTIS CYPRUS LTD» δέκα τριών χιλιάδων εξακοσίων 
είκοσι πέντε (13.625) κοινών ονομαστικών μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«THRACE ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο 
«THRACE SARANTIS S.A.», οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 50% του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου αυτής, αντί συνολικού τιμήματος ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) Ευρώ. 

Κατόπιν της ως άνω αποκτήσεως, η Εταιρεία κατέστη μοναδική μέτοχος της «THRACE SARANTIS 
S.A.», δεδομένου ότι συμμετείχε ήδη κατά ποσοστό 50% στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής, ενώ εφεξής 
η τελευταία εταιρεία θα ενοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου με την μέθοδο της 
ολικής ενοποίησης. 
 
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 06/03/2017 η εταιρεία άλλαξε την επωνυμία της 
σε Thrace Polyfilms Α.Β.Ε.Ε.  
 
- Η Εταιρεία ανακοίνωσε την συγχώνευση δια απορροφήσεως της «Έλαστρον Αγροτική» από την 
«Θερμοκήπια Θράκης» ως ακολούθως  
 
Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO. S.A.» (εφεξής «Εταιρεία»),  
γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό ότι εγκρίθηκε και υπεγράφη από την κατά 100% θυγατρική της 
Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σχέδιο Σύμβασης 
Συγχωνεύσεως (ΣΣΣ) δια απορροφήσεως από την τελευταία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
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Με βάση το εγκριθέν ως άνω ΣΣΣ, τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων εταιρειών 
αποφάσισαν όπως η συγχώνευση πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77α 
του κ.ν 2190/1920 καθώς και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, όπως ισχύουν σήμερα, ενώ ως 
ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού ορίσθηκε η 31η Δεκεμβρίου 2016.  
 
Η ως άνω συγχώνευση τελεί υπό την αίρεση της λήψεως των κατά το νόμο οριζομένων αποφάσεων 
από τα αρμόδια όργανα των συγχωνευόμενων εταιρειών, καθώς και των αναγκαίων αδειών και 
εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών. 
 
Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της ως άνω διαδικασίας συγχώνευσης. 
 
Σημειώνεται πάντως ότι η σκοπούμενη ως άνω συγχώνευση δεν αναμένεται να έχει σημαντική 
επίδραση στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας.  
 
22. Γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας Ισολογισμού 

 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαΐου 2017 ενέκρινε τις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήση του 2016 
δεδομένου ότι βασική προτεραιότητα της Διοίκησης της εταιρείας και του Ομίλου είναι η διατήρηση 
της ρευστότητας στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του εκτεταμένου επενδυτικού της προγράμματος. 

 
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας ισολογισμού τα οποία έχουν 
επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.  
 
23. Διαδικτυακός τόπος ανάρτησης χρηματοοικονομικής αναφοράς 
 

Η Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση της εταιρείας ‘ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ’ 
είναι καταχωρημένη στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.thracegroup.gr 

 
 

Η Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση συντάχθηκε σύμφωνα με το Διεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά», εγκρίθηκε από το Διοικητικό 

Συμβούλιο στις 31 Μαΐου 2017 και υπογράφεται από τους υπευθύνους αυτής. 
 

Ο Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος 

Ο Αντιπρόεδρος του 
Δ.Σ. 
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V.       ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

31-Μαϊ-17

www.thracegroup.gr

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31-03-2017 31-12-16 31-03-2017 31-12-16 1/1 - 31/03/2017 1/1 - 31/03/2016 1/1 - 31/03/2017 1/1 - 31/03/2016

Λειτουργικές δραστηριότητες 

Eνσώματα πάγια στοιχεία 111.933 107.437 6.739 6.151 Κέρδη, προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 2.803 4.220 (120) (204)

Επενδύσεις σε ακίνητα 113 113 14 14 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 11.709 11.605 679 685 Αποσβέσεις 3.331 2.739 177 246

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις - - 72.046 69.684 Προβλέψεις 1.453 1.773 436 543

Συμμετοχές σε εταιρείες που ενοποιούνται με την μέθοδο της Κ Θ 10.786 11.347 204 1.566 Συναλλαγματικές διαφορές 102 394 6 21

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 9.580 10.020 2.001 1.979 (Κέρδη) / ζημίες από εκποίηση παγίων (123) (15) 3 -

Αποθέματα 60.195 57.695 2.000 1.785 Μερίσματα - - - -

Απαιτήσεις από πελάτες 59.430 50.640 4.167 3.081 Χρηματοοικονομικά (έσοδα) / έξοδα 1.608 1.486 356 378

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 9.375 9.554 11.391 11.906 (Κέρδη) / ζημίες από εταιρείες που ενοποιούνται με την μέθοδο της ΚΘ 46 (213) - -

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 33.473 31.080 1.166 1.853 Λειτουργικά κέρδη προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης 9.220 10.384 858 984

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 306.594 289.491 100.407 98.704 (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (6.284) (4.339) (570) (425)

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (2.522) (1.320) (215) 45

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανείων -φόρων) 5.556 (1.743) 393 (800)

Μετοχικό Κεφάλαιο 28.869 29.762 28.869 29.762 Λοιπές μη ταμειακές κινήσεις (125) 53 - (17)

Λοιπά στοιχεία Καθαρής θέσης 97.163 90.910 41.851 41.055 Χρηματικά διαθέσιμα από λειτουργικές δραστηριότητες 5.845 3.035 466 (213)

Σύνολο Καθαρής θέσης μετόχων εταιρίας (α) 126.032 120.672 70.720 70.817 Μείον:

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 2.201 2.116 - - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (1.214) (1.167) (357) (378)

Σύνολο Καθαρής θέσης (γ)=(α)+(β) 128.233 122.788 70.720 70.817 Φόροι (618) (592) - -

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 19.263 18.663 - - Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 4.013 1.276 109 (591)

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 26.446 29.993 1.852 1.153

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 71.573 67.139 21.971 21.977 Επενδυτικές δραστηριότητες 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 61.079 50.908 5.864 4.757 Εισπράξεις από εκποιήσεις ενσώματων & άυλων περιουσιακών στοιχείων 115 72 5 -

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 178.361 166.703 29.687 27.887 Τόκοι εισπραχθέντες 48 13 - 1

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 306.594 289.491 100.407 98.704 Εισπραχθέντα μερίσματα - - - -

Αύξηση συμμετοχών σε θυγατρικές/συγγενείς (28) - (28) (300)

Αγορές ενσώματων & άυλων περιουσιακών στοιχείων (5.620) (4.113) (767) (62)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (5.485) (4.028) (790) (361)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

1/1 - 31/03/2017 1/1 - 31/03/2016 1/1 - 31/03/2017 1/1 - 31/03/2016 Αύξηση συμμετοχών σε θυγατρικές / συγγενείς - - - -

Εισπράξεις επιχορηγήσεων - επιδοτήσεων - - - -

122.788 129.238 70.817 71.406 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 6.344 2.517 - -

Αγορά ιδίων μετοχών - (151) - (151)

Αποπληρωμές δανείων (1.374) (1.215) (6) (187)

Χρηματοδοτικές μισθώσεις (1.091) 2.081 - -

Λοιπά συνολικά έσοδα 3.211 (8.691) - - Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 3.879 3.232 (6) (338)

Διανεμηθέντα μερίσματα - - - - Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Εκδοθείσες μετοχές - - - - χρήσης (α) + (β) + (γ) 2.407 480 (687) (1.290)

Αγορά Ιδίων Μετοχών - (151) - (151) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη της περιόδου 31.080 26.411 1.853 3.007

Διανομή Κερδών - - - - (14) (959) - -

Λοιπές μεταβολές 1 32 - - Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου 33.473 25.932 1.166 1.717

128.232 123.793 70.720 71.119

Κύκλος εργασιών

Μικτά Κέρδη / (ζημιές)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους(Α)

 - Ιδιοκτήτες μητρικής

 - Δικαιώματα μειοψηφίας

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)

 - Ιδιοκτήτες μητρικής

 - Δικαιώματα μειοψηφίας

Κέρδη /(ζημίες)μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

7.  Ο φόρος εισοδήματος στα στοιχεία κατάστασης συνολικού εισοδήματος, αναλύεται ως εξής : 

1.

1/1 - 31/03/2017 1/1 - 31/03/2016 1/1 - 31/03/2017 1/1 - 31/03/2016

 Φόρος Εισοδήματος (1.025) (1.262) - -
2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της  31/12/2016. Αναβαλλόμενος Φόρος 454 407 23 68

(571) (855) 23 68

3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου. 8. Οι σωρευτικές προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί ανέρχονται σε:

31/3/2017 31/12/2016 31/03/2017 31/12/2016

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 6.744 6.680 2.458 2.548

4. Τα επί των παγίων εμπράγματα βάρη 6.406 -                    Πρόβλεψη για παροχές προσ/κου 20.554 24.369 352 352

Πρόβλεψη διαφ.φόρων για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 677 677 174 174

5. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της εκάστοτε περιόδου : Υποτίμηση αξίας αποθέματος 2.413 2.574 - -

31-03-17 31-03-16 31-03-17 31-03-16

1.793 1.687 77 77 9.

6. Οι συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 24 είναι οι εξής:  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

i)   Έσοδα 1.442 2.693 10. Τα λοιπά συνολικά έσοδα αφορούν :

i i)   Έξοδα 354 218 1/1 - 31/03/2017 1/1 - 31/03/2016 1/1 - 31/03/2017 1/1 - 31/03/2016

i i i)  Απαιτήσεις 2.359 11.226 Σ/Δ Μετατροπής Ισολογισμών (159) (3.551) - -

iv) Υποχρεώσεις 165 46 Αναλογιστικό Κέρδος / (ζημιά) 3.370 (5.144) - 31

v) Συναλλαγές & Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών Δ.Σ. 962 343

Άβδηρα, 31 Μαίου 2017

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

        ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΝΤΑΚΑΣ

             ΑΔΤ. ΑΕ 044759

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Καμία εταιρεία του Ομίλου δεν κατέχει ίδιες μετοχές εκτός της μητρικής. Την 31/3/2017 η εταιρεία δεν κατείχε τεμάχια Ιδίων Μετοχών.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.  12512246000  (Αρ. Μητρώου ΑΕ: 11188/06/Β/86/31)

Διεύθυνση έδρας: ΜΑΓΙΚΟ, ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ, ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2017 μέχρι 31 Μαρτίου 2017

Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009, του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ποσά σε χιλιάδες  Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις ,στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.  και του ΟΜΙΛΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ.   Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία να ανατρέξει στη διεύθυνση  διαδικτύου της εταιρείας , όπου 

αναρτώνται οι  οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ,όπου αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:

Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. Της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης: 

Πληροφορίες σχετικά με τη δομή του Ομίλου, τη συμμετοχή στις θυγατρικές, και τη μέθοδο ενσωμάτωσής τους αναφέρονται στη σημ.1 των συνοπτικών σημειώσεων, ενώ οι  ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, αναφέρονται στη 

σημ.8 των συνοπτικών σημειώσεων.
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κέρδη /(ζημίες)προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

συνολικών αποσβέσεων

2.803 

2.232 

2.147 

85 

7.794 

1/1 - 31/03/2016

70.305 

16.177 

4.997 

4.220 

3.365 

3.280 

85 

(8.695) 

(5.330) 

(5.417) 

87 

0,0744 

7.736 

3.211 

5.443 

5.358 

85 

0,0491 

1/1 - 31/03/2017

76.545 

16.765 

4.463 

-

1/1 - 31/03/2017

4.170 

782 

237 

(120) 

(97) 

-

-

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κέρδη / (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους 2.232 3.365 (97) (136)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01/01/2016 και 01/01/2015 

αντίστοιχα)

 Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Επίδραση των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών επί των χρηματικών 

διαθεσίμων

ΟΜΙΛΟΣ

ΑΔΤ. ΑM  919476

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Α.ΚΟΛΥΒΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ Κ. ΚΥΡΛΙΔΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

ΑΔΤ.ΑΙ 101026
ΑΔΤ. ΑΚ 104541

ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε 34806  -Α' ΤΑΞΕΩΣ

Ο Αντιπρόεδρος Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤ. ΧΑΛΙΟΡΗΣ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

-

419 

-

-

-

414 

(105) 

-

-

(97) 

1/1 - 31/03/2016

3.995 

732 

173 

(204) 

(136) 

-

-

31,00


