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Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το α’ εξάμηνο του 2018 και να επισημάνει τους 
βασικούς παράγοντες οι οποίοι συνέβαλαν στη διαμόρφωσή τους.  

Θετική ήταν η πορεία των μεγεθών του Ομίλου στο α’ εξάμηνο του 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της περιόδου συνοψίζονται ως εξής: 

 Αύξηση του όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 2,3% και αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών κατά 2,6%. Η αύξηση 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στον κλάδο Συσκευασίας, καθώς ο κλάδος των Τεχνικών Υφασμάτων παρουσίασε οριακή αύξηση σε 
σχέση με το 2017. Οι επιπλέον όγκοι από τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων τη διετία 
2015-2016 (και που αφορούσαν κυρίως τις ελληνικές εταιρείες του Ομίλου) έχουν διατεθεί στην πλειονότητα τους ενώ οι 
επενδύσεις που πραγματοποιούνται τη διετία 2017-2018 θα ολοκληρωθούν μέχρι το α΄ τρίμηνο του 2019 και η αξιοποίηση της 
παραγωγικής δυναμικότητας αυτών θα ξεκινήσει εντός του 2019. 

 Διατήρηση των Μικτών Κερδών στα επίπεδα του 2017 (αλλά συμπίεση του περιθωρίου Μικτού Κέρδους) για τους εξής λόγους: 

o Οι τιμές των α’ υλών στο α’ εξάμηνο του έτους συνέχισαν την αυξητική τάση. Παρόλο που οι θυγατρικές του Ομίλου 
προέβησαν σε αυξήσεις των τιμών πώλησης, η χρονική υστέρηση αλλά και η αδυναμία να περάσει σε κάποιες περιπτώσεις 
το σύνολο της αύξησης, είχαν αρνητικό αντίκτυπο στo περιθώριo Μικτού Κέρδους. 

o Οι ελληνικές εταιρείες του κλάδου των Τεχνικών Υφασμάτων που επένδυσαν σε αύξηση παραγωγής και νέα προϊόντα τη 
διετία 2015-2016 είχαν ως στόχο το 2017 την αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας των νέων επενδύσεων και για 
το 2018 τη βελτίωση του περιθωρίου Μικτού Κέρδους, στόχος ο οποίος έχει επιτευχθεί στο α΄ εξάμηνο του έτους καθώς 
σημειώθηκε σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 2017. Σε αντίθεση οι θυγατρικές της Σκωτίας και της Αμερικής 
παρουσιάζουν συμπίεση του περιθωρίου Μικτού Κέρδους με αποτέλεσμα σε επίπεδο Ομίλου να μην παρουσιάζεται 
βελτίωση. Συγκεκριμένα: 

 Η θυγατρική της Σκωτίας έχει επηρεαστεί από το BREXIT καθώς η ισοτιμία Ευρώ/Στερλίνας έχει οδηγήσει σε 
σημαντική επιπλέον αύξηση της τιμής των πρώτων υλών, την οποία δεν ήταν δυνατόν να μετακυλίσει στις τιμές 
πώλησης. Επίσης η αβεβαιότητα που υπάρχει στην αγορά λόγω του BREXIT έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της 
ζήτησης για κάποια προϊόντα. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει προσανατολιστεί στις αγορές εκτός Μεγάλης 
Βρετανίας ώστε να εκμεταλλευτεί την βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα λόγω της ισοτιμίας. 

 Η αγορά των γεωσυνθετικών της Αμερικής στο α΄ εξάμηνο του έτους χαρακτηρίστηκε από σημαντική μείωση 
της ζήτησης και πίεση στις τιμές πώλησης λόγω αυτής, τάση η οποία φαίνεται να αντιστρέφεται στο γ τρίμηνο 
του έτους. Επίσης, η Εταιρεία έχει αυξημένα κόστη καθώς στη διάρκεια του έτους υλοποιείται η νέα επένδυση 
που θα έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και την μείωση του κόστους 
παραγωγής. 

o Αύξηση των όγκων πωλήσεων και του Κύκλου Εργασιών αλλά συμπίεση του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους του κλάδου της 
Συσκευασίας λόγω των συνθηκών της αγοράς της Βουλγαρίας, καθώς και δυσκολία μετακύλισης της αύξηση των τιμών 
των α’ υλών στις τιμές πώλησης 

 H συγκράτηση των Εξόδων Διοικητικής Λειτουργίας και Διάθεσης στα επίπεδα του 2017, καθώς και οι θετικές συναλλαγματικές 
διαφορές που προέκυψαν κυρίως από την άνοδο του δολαρίου έναντι του ευρώ είχαν θετική επίδραση στα αποτελέσματα του 
Ομίλου. 

Ειδικότερα τα βασικά μεγέθη του Ομίλου για το α’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2017 διαμορφώθηκαν ως 
εξής: 

(ποσά σε εκ. Ευρώ)  
α’ εξάμηνο 2018 

 
α’ εξάμηνο 2017 

 
% Μεταβολής 

Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών 165,2 161,1 +2,6% 

Ενοποιημένα Μικτά Κέρδη 34,4 34,5 -0,04% 

Ενοποιημένα ΕΒΙΤ* 9,6 8,7 +9,6% 

Ενοποιημένα EBITDA* 16,3 15,4 +6,0% 

Ενοποιημένα ΚΠΦ          7,6 6,5 +16,2% 

Ενοποιημένα ΚΜΦ&ΔΜ 5,3 4,6 +16,4% 

Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (σε ευρώ) 0,1219 0,1047 +16,4% 



 
Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 30.06.2018 ανήλθε σε 145,0 εκ. ευρώ σε σχέση με 137,5 εκ. στις 31.12.2017 και ο Καθαρός Τραπεζικός 
Δανεισμός σε 72,5 εκ. σε σχέση με 57,8 εκ. ευρώ στις 31.12.2017. Ο δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε 
σε 0,50 σε σχέση με 0,42 στις 31.12.2017.  
 
Προοπτικές για το β’ Εξάμηνο της χρήσεως 2018 
Το γ’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως ακολουθεί την πορεία του α’ εξαμήνου τόσο σε επίπεδο Κύκλου Εργασιών όσο και σε επίπεδο Κερδών 
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Η τάση αυτή προβλέπεται να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια του δ’ τριμήνου του 2018. Για το 
σύνολο της χρήσης του 2018, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι δεν θα υπάρχει σημαντική αλλαγή των συνθηκών σε σχέση με το α’ εξάμηνο 
του έτους και αναμένει τα ίδια επίπεδα βελτίωσης σε σχέση με το 2017. Ωστόσο, οι παραπάνω εκτιμήσεις ενδέχεται να επηρεαστούν από 
κάποιο σημαντικό διεθνές γεγονός.  
 
Ο Όμιλος, σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης του επενδυτικού προγράμματος της διετίας 2015-2016 συνολικού ύψους 52 εκ. ευρώ, 
προχωράει στην περαιτέρω αξιοποίηση των επενδύσεων αυτών, ενώ συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου της διετίας 2017-
2018 το οποίο εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 44 εκ. ευρώ, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και την ανάπτυξη νέων πιο 
καινοτόμων προϊόντων. Η διατήρηση της υγιούς κεφαλαιακής διάρθρωσης του Ομίλου, παρά το εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα της 
τελευταίας τετραετίας, σε συνδυασμό με τις υγιείς λειτουργικές και οργανωτικές δομές τις οποίες διαθέτει προσδίδουν στη Διοίκηση του 
Ομίλου τη δυνατότητα να συνεχίζει την επιδίωξη των στρατηγικών της στόχων. 
 
 
* Σημείωση 
Εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης (ΕΔΜΑ): Κατά την περιγραφή των εξελίξεων και επιδόσεων του Ομίλου, χρησιμοποιούνται δείκτες όπως το EBIT και 
το EBITDA.  
ΕΒΙΤ (Ο δείκτης κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες και φόρους): Ο δείκτης EBIT εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των 
λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: Κύκλος εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των λειτουργικών 
εξόδων, πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες. Το περιθώριο EBIT (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBIT με το σύνολο του κύκλου 
εργασιών. 
EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις και φόρους): Ο 
δείκτης EBITDA επίσης εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: Κύκλος εργασιών συν τα 
λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις παγίων στοιχείων, αποσβέσεις επιχορηγήσεων και απομειώσεις και 
πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες. Το περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο του κύκλου 
εργασιών.   

 
  



 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018 (σε χιλ ευρώ) 

Κύκλος Εργασιών       €165.214 (+2,6%)  Κατάσταση Αποτελεσμάτων α’ Εξαμήνου Χρήσεως 2018 

Αύξηση του  Κ.Ε. του Κλάδου των Τεχνικών Υφασμάτων κατά   0,4% και 
του Κλάδου της Συσκευασίας κατά 11,0% (πριν την απαλοιφή των 
ενδοομιλικών συναλλαγών) 

 

 

Μικτά Κέρδη €34.448 (-0,04 %)  

Το περιθώριο ΜΚ διαμορφώθηκε σε 20,9% σε σχέση με 21,4% στο α’ 
εξάμηνο του 2017  

 

Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα €784 (-29,3%)  

Η μείωση οφείλεται κυρίως στη μείωση των εσόδων από μακέτες σε 
σχέση με το α’ εξάμηνο του 2017 

 

Έξοδα Διάθεσης         €15.637 (+1,2%)  

Ως ποσοστό του Κ.Ε. τα έξοδα Διάθεσης ανήλθαν σε 9,5% σε σχέση με 
9,6% την ίδια περίοδο του 2017 

 

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας           €8.606 (-1,1%)  

Ως ποσοστό του Κ.Ε. τα έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας ανήλθαν σε 
5,2% σε σχέση με 5,4% στο α’ εξάμηνο του 2017.  

Τα Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης ανήλθαν σε € 1.005 (+7,1%) και 
παρέμειναν σταθερά ως ποσοστό του Κ.Ε. (0,6%). 

 

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα €701 -23,5%)  

Αφορούν κυρίως σε προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων, αποσβέσεις, 
αποζημιώσεις προσωπικού, μη ενσωματωμένους στο λειτουργικό 
κόστος φόρους και τέλη, έξοδα τραπεζών και δαπάνες αγοράς 
μακετών. 

 

Λοιπά Κέρδη             €279 (Ζημία 
 € 839) 

 

Τα Λοιπά Κέρδη ανήλθαν σε 279 χιλ. Ευρώ στις 30.06.2018 σε σχέση με 
Ζημία ύψους 839 χιλ Ευρώ στις 30.06.2017 και αφορούν κυρίως σε 
συναλλαγματικές διαφορές. 

 

EBITDA        €16.275 (+6,0%)  Αποτελέσματα ανά Κλάδο Δραστηριοποίησης α’ Εξαμήνου Χρήσεως 2018 

Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 9,9% σε σχέση με 9,5%  στο α’ 
εξάμηνο του 2017 

 

 

Χρηματοοικονομικά Αποτέλεσμα       -€2.420 (-12,8%)  

Η μείωση του Χρηματοοικονομικού Αποτελέσματος κατά 12,8% 
οφείλεται κυρίως στις θετικές συναλλαγματικές διαφορές 

 

Κέρδη Προ Φόρων          €7.569 (+16,2%)  

Το περιθώριο ΚΠΦ διαμορφώθηκε σε 4,6% σε σχέση με 4,0% στο α’ 
εξάμηνο του 2017 

 

ΚΜΦ&ΔΜ €5.333 (+16,4%)  Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού στις 30.06.2018 

Το Περιθώριο ΚΜΦ&ΔΜ διαμορφώθηκε σε 3,2% σε σχέση με 2,8% στο 
α’ εξάμηνο του 2017 

 

 

Κέρδη ανά μετοχή        €0,1219 (+16,4%)  

  

Αποθέματα        €63.950 (+7,2%)  

Αύξηση κυρίως λόγω εποχικότητας αλλά και λόγω της αύξησης του  
όγκου πωλήσεων 

 

Απαιτήσεις από Πελάτες        €68.019 (+18,6%)  

Αύξηση των Απαιτήσεων από Πελάτες κυρίως λόγω εποχικότητας  

Προμηθευτές        €44.971 (+21,5%)  

Αύξηση των Προμηθευτών κυρίως λόγω εποχικότητας  

Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός         €72.520 (+25,5%)  

Ο δείκτης Καθαρός Τρ. Δαν./Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε   0,50 
 στις  30.06.2018 σε σχέση με 0,42 στις 31.12.2017 
 

 

Προβλέψεις για Παροχές Προσωπικού         €10.814 (-31,8%)  

Οι Προβλέψεις για Παροχές Προσωπικού ανήλθαν σε 10.814 χιλ. ευρώ 
μειωμένες κατά 31,8%. Η εν λόγω μείωση οφείλεται στη μείωση του 
αναλογιστικού ελλείμματος της Don&Low LTD, η οποία προκύπτει από 
την αύξηση των περιουσιακών στοιχείων και συγκεκριμένα των 
μετοχικών και ομολογιακών τίτλων.  

 

 

Κύκλος Εργασιών 165.214 161.101 2,6%

Μικτά Κέρδη 34.448 34.461 0,0%

Περιθώριο Μικτού Κέρδους 20,9% 21,4%

Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα 784 1.109 -29,3%

Ως % του Κ.Ε. 0,5% 0,7%

Έξοδα Διάθεσης 15.637 15.445 1,2%
Ως % του Κ.Ε. 9,5% 9,6%

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 8.606 8.704 -1,1%

Ως % του Κ.Ε. 5,2% 5,4%

Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης 1.005 938 7,1%

Ως % του Κ.Ε. 0,6% 0,6%

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα 701 916 -23,5%

Ως % του Κ.Ε. 0,4% 0,6%

Λοιπά Κέρδη/(Ζημίες) 279 -839 -

ΕΒΙΤ 9.562 8.728 9,6%

Περιθώριο EBIT 5,8% 5,4%

EBITDA 16.275 15.357 6,0%

Περιθώριο EBITDA 9,9% 9,5%

Χρημ/κά Έσοδα/(Έξοδα) -2.420 -2.774 -12,8%

Κέρδη/(Ζημίες) από Εταιρείες που 

ενοποιούνται με τη μέθοδο της Κ.Θ. 427 739 -42,2%

Κέρδη/(Ζημίες) από Συμμετοχές 0 -180 -

ΚΠΦ 7.569 6.513 16,2%

Περιθώριο ΚΠΦ 4,6% 4,0%

Φόρος Εισοδήματος 2.105 1.785 17,9%

Σύνολο ΚΜΦ 5.464 4.728 15,6%

Περιθώριο ΚΜΦ 3,3% 2,9%

Δικαιώματα Μειοψηφίας 131 148

Σύνολο ΚΜΦ&ΔΜ 5.333 4.580 16,4%

Περιθώριο ΚΜΦΔΜ 3,2% 2,8%
Κέρδη ανά μετοχή (σε ευρώ) 0,1219 0,1047 16,4%

Κλάδος

(ποσά σε € 

χιλ.)

α' 

Εξάμηνο 

2018

α' 

Εξάμηνο 

2017 % Μετ.

α' 

Εξάμηνο 

2018

α' 

Εξάμηνο 

2017 % Μετ.

α' 

Εξάμηνο 

2018

α' 

Εξάμηνο 

2017

α' 

Εξάμηνο 

2018

α' 

Εξάμην

ο 2017

Κύκλος 

Εργασιών
125.087 124.630 0,4% 47.326 42.647 11,0% 2.522 2.632 -9.721 -8.808

Μικτά 

Κέρδη
24.332 24.676 -1,4% 9.712 9.451 2,8% 227 25 177 309

Περιθώριο 

Μ.Κ.
19,5% 19,8% 20,5% 22,2% 9,0% 0,9% - -

Συνολο 

EBITDA
10.045 9.113 10,2% 6.451 7.027 -8,2% -144 -758 -77% -25

Περιθώριο 

EBITDA
8,0% 7,3% 13,6% 16,5% - - - -

ΑπαλοιφέςΤεχνικά Υφάσματα Συσκευασία Λοιπά 

(ποσά σε χιλ.ευρώ) 30.06.2018 31.12.2017

%

 Μετ/λής

Ενσώματα Πάγια 121.558 114.394 6,3%

Επενδύσεις σε Ακίνητα 113 113 0,0%

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 11.670 11.424 2,2%

Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις 12.721 12.839 -0,9%

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 7.374 7.669 -3,8%

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις 1.168 1.334 -12,4%

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 154.604 147.773 4,6%

Αποθέματα 63.950 59.634 7,2%

Φόρος Εισοδήματος Προακαταβληθείς 2.136 1.702 25,5%

Απαιτήσεις από Πελάτες 68.019 57.332 18,6%

Λοιπές Απαιτήσεις 13.379 7.672 74,4%

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα αυτών 28.250 30.593 -7,7%

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 175.734 156.933 12,0%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 330.338 304.706 8,4%

Σύνολο Ι.Κ. αποδοτέα στους μετόχους της 

Μητρικής Εταιρείας 142.508 135.113 5,5%

Δικαιώματα Μειοψηφίας 2.495 2.365 5,5%

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 145.003 137.478 5,5%

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 34.697 15.737 120,5%

Προβλέψεις για Παροχές Προσωπικού 10.814 15.847 -31,8%

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 5.375 5.130 4,8%

Σύνολο Μακροπροθεσμων Υποχρεώσεων 50.886 36.714 38,6%

Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια 66.073 72.663 -9,1%

Προμηθευτές 44.971 37.021 21,5%

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 23.405 20.830 12,4%

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων 134.449 130.514 3,0%

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 185.335 167.228 10,8%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 330.338 304.706 8,4%


