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Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της περιόδου 1/1-30/6/2019 είναι εκείνη
που εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ», κατά την
συνεδρίαση αυτού της 12ης Σεπτεµβρίου 2019 και είναι αναρτηµένη στο διαδίκτυο στην νόµιµα
καταχωρηµένη εταιρική ιστοσελίδα www.flexopack.com, όπου και θα παραµείνει στην διάθεση του
επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την ηµεροµηνία της
συντάξεως και δηµοσιοποιήσεώς της.

Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

1

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ∆ηλώσεις Εκπροσώπων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ............................................. 3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:

Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την περίοδο 1.1.2019 -

30.6.2019 ............................................................................................................................................. 4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης .............. 18
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις ................................................. 20
Κατάσταση οικονοµικής θέσης ........................................................................................................... 21
Κατάσταση αποτελεσµάτων .............................................................................................................. 22
Κατάσταση συνολικών εσόδων ......................................................................................................... 22
Ενοποιηµένη κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων .......................................................................... 23
Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρίας .................................................................. 24
Κατάσταση ταµειακών ροών ............................................................................................................... 25
Επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων ...... 26
1. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρία και τον Όµιλο ............................................................... 26
2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων....................................................................... 26
2.1 Αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές............................................................................................. 27
2.2 Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων ................................................... 28
2.3 Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις εκτιµήσεις και παραδοχές ..................................................... 30
3 ∆οµή Οµίλου και µέθοδος ενοποίησης εταιριών ....................................................................... 32
3.1 Συµµετοχές σε Θυγατρικές επιχειρήσεις ................................................................................ 33
3.2 Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις ................................................................................... 33
4. Πληροφόρηση κατά τοµέα ........................................................................................................ 34
5.Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις.................................................................................. 35
5.1 Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη................................................................................................ 35
5.2 Ενδεχόµενες Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ................................................................................. 35
5.3 Κεφαλαιουχικές δαπάνες και εκποιήσεις ................................................................................ 35
5.4 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ............................................................................................ 36
5.5 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την Εταιρία µέρη ................................................................ 37
5.6 Φόρος Εισοδήµατος ................................................................................................................. 39
5.7 Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού ................................................................................. 40
5.8 Κέρδη ανά µετοχή ................................................................................................................... 40
5.9 Μερίσµατα ................................................................................................................................ 40
5.10 Επιµέτρηση εύλογης αξίας .................................................................................................... 40
5.11 Αύξηση και ταυτόχρονη µείωση µετοχικού κεφαλαίου µε αύξηση και µείωση της
ονοµαστικής αξίας δια το σύνολο των µετοχών της Εταιρείας. .................................................. 41
5.12 Επίδραση από την υιοθέτηση του ∆ΠΧΑ 16 ......................................................................... 41
5.13 Σηµαντικότερες µεταβολές στην κατάσταση Οικονοµικής θέσης και Αποτελεσµάτων
περιόδου ......................................................................................................................................... 43
5.14 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων ................... 45

Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

2

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ∆ηλώσεις Εκπροσώπων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
(σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3556/2007, όπως ισχύει)

1. Γεωργίου Γκινοσάτη του Σπυρίδωνος, κατοίκου Κορωπίου Αττικής, οδός Καραϊσκάκη αριθ. 6,
Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου
2. Σταµατίου Γκινοσάτη του Σπυρίδωνος, κατοίκου Κορωπίου Αττικής, οδός Βασ. Κωνσταντίνου αριθ.
204, Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Αναπληρωτή ∆ιευθύνοντος Συµβούλου.
3. Ασηµίνας Γκινοσάτη του ∆ηµητρίου, κατοίκου Κορωπίου Αττικής, οδός Βασ. Κωνσταντίνου αριθ. 204
Εκτελεστικού Μέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
**************************
Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητά µας, σύµφωνα µε τα υπό του νόµου οριζόµενα
(άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3556/2007) αλλά και ειδικώς προς τούτο ορισθέντες δυνάµει σχετικής ειδικής
αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «FLEXOPACK
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ», (εφεξής καλουµένης για λόγους
συντοµίας ως «Εταιρεία» ή «FLEXOPACK»), δηλώνουµε µε την παρούσα ότι, εξ όσων γνωρίζουµε:
(α) οι εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2019-30.06.2019, εταιρικές και
ενοποιηµένες, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά
τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα
της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως
σύνολο και
(β) η εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τα
σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάµηνο της οικονοµικής χρήσης 2019
(01.01.2019-30.06.2019), την επίδρασή τους στις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις,
συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζει,
τις σηµαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτήν
προσώπων (όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24), καθώς και την εξέλιξη των δραστηριοτήτων, τις
επιδόσεις και την θέση τόσο της Εταιρείας όσο και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην
ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο.
Κορωπί, 12 Σεπτεµβρίου 2019
Οι δηλούντες
Γεώργιος Γκινοσάτης
Α∆Τ ΑΕ 153990

Σταµάτιος Γκινοσάτης
Α∆Τ Σ 500301
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την περίοδο 1.1.2019 30.6.2019
Η παρούσα Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία ακολουθεί (εφεξής καλουµένη για
λόγους συντοµίας και ως «Έκθεση» ή «Εξαµηνιαία Έκθεση»), αφορά στην χρονική περίοδο του πρώτου
εξαµήνου της τρέχουσας χρήσης 2019 (01.01.2019-30.06.2019), συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη
µε τις σχετικές διατάξεις του νόµου 3556/2007 (ΦΕΚ 91Α΄/30.04.2007), και ιδίως το άρθρο 5 αυτού,
καθώς και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως τις
αποφάσεις µε αριθµούς 1/434/03.07.2007 και 8/754/14.04.2016.
Η παρούσα Έκθεση εµπεριέχει κατά τρόπο συνοπτικό, όλες τις σηµαντικές επιµέρους θεµατικές
ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, µε βάση το ως άνω κανονιστικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά
τρόπο σαφή και αληθή όλες τις σχετικές αναγκαίες κατά νόµο πληροφορίες, προκειµένου να εξαχθεί µια
ουσιαστική και εµπεριστατωµένη ενηµέρωση για την δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική περίοδο
της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» (η οποία στην παρούσα Έκθεση καλείται για λόγους συντοµίας ως «Εταιρεία» ή
«FLEXOPACK»), καθώς και του Οµίλου FLEXOPACK.
Ενόψει του γεγονότος ότι η Εταιρεία συντάσσει ενοποιηµένες και µη ενοποιηµένες (εταιρικές)
οικονοµικές καταστάσεις η παρούσα Έκθεση είναι ενιαία, µε κύριο και πρωτεύον σηµείο αναφοράς τα
ενοποιηµένα οικονοµικά δεδοµένα της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών. Η αναφορά
σε µη ενοποιηµένα οικονοµικά δεδοµένα στην ανάλυση που ακολουθεί, λαµβάνει χώρα στα
συγκεκριµένα εκείνα σηµεία που τούτο έχει κριθεί ως σκόπιµο ή αναγκαίο από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της Εταιρείας, για την καλύτερη κατανόηση του περιεχοµένου της εν λόγω Εκθέσεως και την
πληρέστερη ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού.
Οι θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες οι οποίες και περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις και τα ποσοστά συµµετοχής της Εταιρείας σε αυτές αναφέρονται στην σηµείωση 3 των
εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων.
Η παρούσα Έκθεση συνοδεύει τις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιηµένες) της
περιόδου 01.01.2019-30.06.2019 και περιλαµβάνεται αυτούσια µαζί µε τις εξαµηνιαίες οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας και τα λοιπά απαιτούµενα από τον νόµο στοιχεία και δηλώσεις στην
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση που αφορά στο πρώτο εξάµηνο της χρήσεως 2019.
Οι επιµέρους θεµατικές ενότητες της Εκθέσεως και το περιεχόµενο αυτών, έχουν ειδικότερα ως
ακολούθως:
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄
Τα σηµαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια του πρώτου εξαµήνου της τρέχουσας
χρήσεως 2019 καθώς και η τυχόν επίδρασή τους στις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της εν λόγω
περιόδου είναι τα ακόλουθα:
1. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας
Την 28η Ιουνίου 2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας
της Εταιρείας (Κορωπί Αττικής, θέση Τζήµα, αγροτική οδός Ηφαίστου), η ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου
µέτοχοι, εκπροσωπούντες 9.875.136 κοινές ονοµαστικές µετοχές και ισάριθµα δικαιώµατα ψήφου, ήτοι
ποσοστό 84,26% επί συνόλου 11.720.024 µετοχών και ισαρίθµων δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας.
Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των
θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως:
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Στο 1ο θέµα ενέκρινε οµόφωνα τις ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις (εταιρικές και
ενοποιηµένες) που αφορούν στην κλειόµενη εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και
συνολικά την ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, η οποία συνετάγη κατά νόµο και
δηµοσιεύθηκε από την Εταιρεία τόσο µε ανάρτηση στη νόµιµα καταχωρηµένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση
της ιστοσελίδας της Εταιρείας όσο και µε αποστολή στην ιστοσελίδα της Ρυθµιζόµενης Αγοράς, στην
οποία διαπραγµατεύονται οι µετοχές της Εταιρείας καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Στο 2ο θέµα ενέκρινε οµόφωνα την ετήσια Έκθεση ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία
περιλαµβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας της 19ης
Απριλίου 2019, καθώς και την από 22 Απριλίου 2019 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή
της Εταιρείας κ. Σεραφείµ ∆. Μακρή αναφορικά µε τις ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις που
αφορούν στην εταιρική χρήση 2018.
Στο 3ο θέµα ενέκρινε οµόφωνα την διάθεση (διανοµή) των αποτελεσµάτων της εταιρικής χρήσεως
2018 (01.01.2018-31.12.2018) και ειδικότερα ενέκρινε την µη διανοµή (καταβολή) οιουδήποτε
µερίσµατος προς τους µετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόµενης χρήσεως 2018.
Στο 4ο θέµα αποφάσισε οµόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε µε ονοµαστική κλήση
των µετόχων, την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως
που έληξε την 31.12.2018 καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών της Εταιρείας
από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόµενης εταιρικής
χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018), καθώς και για τις ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
της εν λόγω χρήσεως.
Στο 5ο θέµα ενέκρινε οµόφωνα, κατόπιν σχετικής προτάσεως-εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την
εκλογή της εγγεγραµµένης στο ∆ηµόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής
Εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαµηνιαίων
Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων εταιρικών και ενοποιηµένων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019
(01.01.2019-31.12.2019) και ειδικότερα του κ. Σεραφείµ Μακρή του ∆ηµητρίου (ΑΜ ΣΟΕΛ 16311) ως
Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και της κας. Κωνσταντίνας Γιαννοπούλου (ΑΜ ΣΟΕΛ 36881) ως
Αναπληρωµατικής Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
Σηµειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του
ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συµµόρφωσης της Εταιρείας για τη
χρήση 2019, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.
Στο 6ο θέµα ενέκρινε οµόφωνα τις αµοιβές, αποζηµιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες
καταβλήθηκαν προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες
κατά την διάρκεια της κλειόµενης εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018).
Στο 7ο θέµα ενέκρινε οµόφωνα την Πολιτική Αποδοχών, η οποία καταρτίσθηκε σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018, καθορίζει το ειδικότερο πλαίσιο, τους όρους και
τις βασικές αρχές που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία διαµόρφωσης των αµοιβών και λοιπών
παροχών που καταβάλλονται στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (εκτελεστικά και µη),
συµπεριλαµβανοµένου του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου (ενός ή/και περισσοτέρων, εφόσον υφίστανται),
των Εντεταλµένων Συµβούλων και του τυχόν Αναπληρωτή τους και η διάρκεια ισχύος της οποίας
ανέρχεται σε τέσσερα (4) έτη.
Στο 8ο θέµα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αµοιβές και εν γένει αποζηµιώσεις που θα καταβληθούν
προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (01.0.1201931.12.2019), οι οποίες συνάδουν µε τις αρχές και τους κανόνες της εγκριθείσας Πολιτικής Αποδοχών
και παρείχε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, την άδεια για την
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019
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προκαταβολή των αµοιβών στα ως άνω πρόσωπα µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης ετήσιας Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης.
Στο 9ο θέµα ενέκρινε οµόφωνα την παροχή αδείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1
του ν. 4548/2018, προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τους ∆ιευθυντές της Εταιρείας,
προκειµένου να συµµετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του Οµίλου
(υφιστάµενων ή/και µελλοντικών) που επιδιώκουν όµοιους, παρεµφερείς ή συναφείς σκοπούς και να
ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόµενους από την Εταιρεία σκοπούς.
Στο 10ο θέµα ενέκρινε οµόφωνα την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των
703.201,44 Ευρώ, µε κεφαλαιοποίηση µέρους του αποθεµατικού «διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ
το άρτιο», της εν λόγω κεφαλαιοποιήσεως υλοποιουµένης µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας εκάστης
µετοχής της Εταιρείας κατά 0,06 Ευρώ, ήτοι από 0,54 Ευρώ σε 0,60 Ευρώ.
Στο 11ο θέµα ενέκρινε οµόφωνα την µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρεία κατά το ποσό των
703.201,44 Ευρώ, µε µείωση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής της Εταιρείας κατά 0,06 Ευρώ,
ήτοι από 0,60 Ευρώ σε 0,54 Ευρώ και επιστροφή – καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους
µετόχους της Εταιρείας.
Στο 12ο θέµα ενέκρινε οµόφωνα την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 περί µετοχικού
κεφαλαίου του Καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία των αποφάσεων που ελήφθησαν τόσο επί του
δέκατου όσο και επί του ενδέκατου θέµατος της ηµερησίας διατάξεως, στη µορφή ακριβώς που είχε
ανακοινωθεί εν σχεδίω από την Εταιρεία σύµφωνα µε το άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018, όπως
ισχύει.
Στο 13ο θέµα ενέκρινε οµόφωνα την παροχή προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας των
επιβεβληµένων εξουσιοδοτήσεων, προκειµένου να ορίσει το σύνολο των αναγκαίων ηµεροµηνιών
(αποκοπής δικαιωµάτων, προσδιορισµού δικαιούχων, έναρξης πληρωµής επιστροφής κλπ) σχετικά µε
την εκτέλεση των ως άνω αποφάσεων (Θέµατα 10ο και 11ο) αναφορικά µε την ισόποση αύξηση και την
µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας καθώς και να προβεί στις δέουσες ενέργειες,
προκειµένου να ληφθούν οι αναγκαίες εγκρίσεις από τις αρµόδιες αρχές και περαιτέρω να ενεργήσει τα
δέοντα για την καταβολή του προερχοµένου από την µείωση του µετοχικού κεφαλαίου ποσού προς
τους δικαιούχους µετόχους της Εταιρείας.
Στο 14ο θέµα ενέκρινε οµόφωνα την εκλογή - ορισµό τριµελούς Επιτροπής Ελέγχου (Audit
Committee), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία αποτελείται από τα
ακόλουθα φυσικά πρόσωπα, ήτοι τους κ.κ.: 1) ∆ηµήτριο Παναγώτα του Ιωάννη, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή σε αναστολή, 2) Αλίκη Μπενρουµπή του Σαµ Σαµουήλ, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του
∆.Σ. και 3) Νικόλαο Βλάχο του Ματθαίου, µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ.
Ταυτόχρονα µε την αυτή οµόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση των µετόχων προέβη στον
καθορισµό τριετούς θητείας για την ως άνω Επιτροπή Ελέγχου, αρχόµενης την 28.06.2019 και
λήγουσας την 28.06.2022, καθώς και στην εκλογή του κ. ∆ηµητρίου Παναγώτα του Ιωάννη ως
Προέδρου αυτής.
Στο 15ο θέµα ενέκρινε οµόφωνα την τροποποίηση των άρθρων 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 και 39 του
Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ εναρµονίσεως και προσαρµογής αυτών στις νέες ρυθµίσεις του
ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου (ν. 4548/2018), στην µορφή ακριβώς που οι προσαρµοζόµενες και
εναρµονιζόµενες διατάξεις είχαν ανακοινωθεί εν σχεδίω από την Εταιρεία σύµφωνα µε το άρθρο 123
παρ. 4 του ν. 4548/2018.
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2. Αύξηση και ταυτόχρονη µείωση µετοχικού κεφαλαίου µε αύξηση και µείωση της
ονοµαστικής αξίας δια το σύνολο των µετοχών της Εταιρείας.
Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας που πραγµατοποιήθηκε την 28η Ιουνίου
2019, αποφάσισε, µεταξύ άλλων:
(α) την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 703.201,44 Ευρώ, µε
κεφαλαιοποίηση µέρους του αποθεµατικού «διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο», της εν λόγω
κεφαλαιοποιήσεως υλοποιουµένης µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής της Εταιρείας
κατά 0,06 Ευρώ, ήτοι από 0,54 Ευρώ σε 0,60 Ευρώ.
(β) την µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρεία κατά το ποσό των 703.201,44 Ευρώ, µε µείωση
της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής της Εταιρείας κατά 0,06 Ευρώ, ήτοι από 0,60 Ευρώ σε 0,54
Ευρώ και επιστροφή – καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους µετόχους της Εταιρείας.
Μετά την ως άνω αύξηση και ταυτόχρονη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε αντίστοιχη
αύξηση και ισόποση µείωση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής, το µετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 6.328.812,96 Ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο και διαιρείται
σε 11.720.024 κοινές, ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,54 Ευρώ εκάστης.
Περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τις ως άνω εταιρικές πράξεις και την διαδικασία υλοποίησής τους
παρατίθενται στην Ενότητα Ε της παρούσας Έκθεσης.
3. Συµµετοχή σε εκθέσεις
Στα πλαίσια της προσπάθειας για περαιτέρω ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας του Οµίλου και
γνωστοποίησης των προϊόντων του στις αγορές του εξωτερικού, η Εταιρεία συµµετείχε στην Έκθεση
IFFA 2019, που πραγµατοποιήθηκε στην Φρανκφούρτη Γερµανίας κατά το διάστηµα 04.05-09.05.2019.
Μέσω των συµµετοχών στις εν λόγω εκθέσεις επιδιώκεται η αύξηση της αναγνωρισιµότητας των
προϊόντων του Οµίλου, η ενίσχυση των διεθνών επαφών της Εταιρείας, η επίτευξη νέων συνεργασιών
και η διεύρυνση της παρουσίας του Οµίλου τόσο σε προϊοντικό, όσο και σε γεωγραφικό επίπεδο.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Ο Όµιλος ενόψει του σταθερού εξαγωγικού του προσανατολισµού και ειδικότερα του ιδιαίτερα υψηλού
ποσοστού εξωστρέφειάς του, δραστηριοποιείται σε ένα έντονα ανταγωνιστικό παγκοσµιοποιηµένο
περιβάλλον. Οι εν γένει δραστηριότητες του Οµίλου δηµιουργούν διάφορους χρηµατοοικονοµικούς και
λοιπούς κινδύνους, συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων συναλλαγµατικών ισοτιµιών και επιτοκίων,
πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραµµα διαχείρισης του κινδύνου του
Οµίλου εστιάζεται στις διακυµάνσεις των χρηµατοοικονοµικών αγορών και έχει στόχο να
ελαχιστοποιήσει τις δυνητικές δυσµενείς επιπτώσεις αυτών των διακυµάνσεων στην χρηµατοοικονοµική
απόδοση του Οµίλου.
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του Οµίλου αποτελούνται
κυρίως από χρηµατικά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα, απαιτήσεις από πελάτες, δάνεια και λοιπές
απαιτήσεις, δάνεια τραπεζών, καθώς και υποχρεώσεις σε προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις.
I. Χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι
Οι συνήθεις Χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο Όµιλος, είναι:
Α. Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο και διενεργεί συναλλαγές σε ξένο νόµισµα κυρίως:
α) σε ∆ολάριο Η.Π.Α. (U.S.D.), β) σε Ζλότι Πολωνίας (PLN), γ) σε ∆ολάριο Αυστραλίας (AUD), και δ) σε
Λίρα Αγγλίας (GBP).
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Η έκθεση του Οµίλου σε συναλλαγµατικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από υπάρχουσες ή
προσδοκώµενες ταµιακές ροές σε ξένο νόµισµα (εξαγωγές-εισαγωγές) καθώς και από επενδύσεις σε
χώρες του εξωτερικού των οποίων η καθαρή θέση είναι εκτεθειµένη σε συναλλαγµατικό κίνδυνο κατά
την µετατροπή των οικονοµικών τους καταστάσεων για σκοπό ενοποίησης.
Για την αντιστάθµιση του συναλλαγµατικού κινδύνου που προκύπτει από τις συναλλαγές σε ξένο
νόµισµα, είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν και χρησιµοποιούνται ανάλογα µε τις ανάγκες,
προθεσµιακές τοποθετήσεις σε ξένο νόµισµα και προθεσµιακά συµβόλαια µελλοντικής αγοράς και
πώλησης συναλλάγµατος.
Ο Όµιλος παρακολουθεί σε διαρκή βάση την εξέλιξη των ως άνω ισοτιµιών και παρότι το µεγαλύτερο
µέρος των πραγµατοποιούµενων συναλλαγών είναι σε Ευρώ, ο εν λόγω κίνδυνος, είναι υπαρκτός και
δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς τα αποτελέσµατα του Οµίλου στη διάρκεια της τρέχουσας χρήσεως
2019.
Β. Πιστωτικός κίνδυνος
Ο Όµιλος δεν αντιµετωπίζει µέχρι σήµερα σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από
πελάτες προέρχονται από µία ευρεία πελατειακή βάση, εντός και κυρίως εκτός Ελλάδος. Ο κύκλος
εργασιών του Οµίλου συνίσταται κυρίως σε συναλλαγές µε αξιόπιστες και φερέγγυες εταιρίες και εν
γένει επιχειρήσεις, µε τις οποίες στην πλειονότητα υφίσταται µακροχρόνια συνεργασία και σχέσεις
αµοιβαίας εµπιστοσύνης.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο Όµιλος έχει θεσπίσει και εφαρµόζει συστηµατικά διαδικασίες πιστωτικού
ελέγχου µε στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. Από τo Τµήµα Πιστωτικού Ελέγχου ορίζονται
πιστωτικά όρια ανά πελάτη και εφαρµόζονται συγκεκριµένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων, όπου δε
κρίνεται αναγκαίο ζητούνται και εξασφαλίσεις. Ο Όµιλος παρακολουθεί διαρκώς και συστηµατικά τις
επιδόσεις και την οικονοµική απόδοση των πελατών του, ώστε να ενεργεί προληπτικά και να αξιολογεί
ανά πελάτη τα εκάστοτε αναγκαία προς λήψη µέτρα, µε βάση και τις ιδιαιτερότητες και δυσκολίες της
αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται ο κάθε πελάτης.
∆εν υφίστανται επισφάλειες µη καλυπτόµενες από σχετικές προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων.
Σηµειώνεται ότι ο εν λόγω κίνδυνος, αν και υπαρκτός, αξιολογείται προς το παρόν µε βάση και τα
ιστορικά στοιχεία που διαθέτει ο Όµιλος, αλλά και στο πλαίσιο του συνόλου των προληπτικών µέτρων
που έχει λάβει και των διαδικασιών που έχει θεσπίσει κατά τα ανωτέρω, σχετικά περιορισµένος και
ελεγχόµενος.
Γ. Κίνδυνος ρευστότητας
Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη συστηµατική παρακολούθηση και
αποτελεσµατική διαχείριση των ταµειακών εισροών και εκροών σε µόνιµη βάση, ώστε ο Όµιλος να έχει
τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται απρόσκοπτα στις ταµειακές του υποχρεώσεις.
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα µέσω της ύπαρξης, διασφάλισης και
δυνατότητας χρήσης και αξιοποίησης επαρκών διαθεσίµων, ενώ παράλληλα πρέπει να σηµειωθεί ότι
υπάρχουν και επαρκή αχρησιµοποίητα εγκεκριµένα πιστωτικά όρια από τραπεζικά ιδρύµατα, ώστε να
αντιµετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή πρόσκαιρη έλλειψη ταµειακών διαθεσίµων, περίπτωση πάντως η
οποία, παρά τις ακραίες συνθήκες που έχει βιώσει η ελληνική οικονοµία στην διάρκεια των τελευταίων
ετών δεν έχει συντρέξει µέχρι σήµερα.
Λαµβανοµένων ωστόσο υπόψη των ανησυχιών αναφορικά µε την πορεία της παγκόσµιας οικονοµίας
(πχ. συντεταγµένη ή µη έξοδος της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσφυγική κρίση,
επιδείνωση των διεθνών σχέσεων), δεν µπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόµενο ο εν λόγω κίνδυνος να
επηρεάσει, σε ελεγχόµενο πάντως βαθµό (και µη δυνάµενο να επηρεάσει ουσιωδώς την δραστηριότητα
του Οµίλου) την ρευστότητα του Οµίλου.
∆. Κίνδυνος ταµειακών ροών λόγω µεταβολών των επιτοκίων
Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταµειακές ροές του Οµίλου επηρεάζονται από τις µεταβολές στις τιµές των
επιτοκίων, πλην όµως το σχετικά χαµηλό ύψος του τραπεζικού δανεισµού του Οµίλου καθώς και το
γεγονός ότι ο µακροπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός είναι συνδεδεµένος µε σταθερά περιθώρια
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επιτοκίων, καθιστά τον ως άνω κίνδυνο ελεγχόµενο και µη δυνάµενο να επηρεάσει ουσιωδώς την
δραστηριότητα και ανάπτυξη του Οµίλου.

ΙΙ. Λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο Όµιλος

Α. Κίνδυνος ενίσχυσης ανταγωνισµού από αλλοδαπές και εγχώριες επιχειρήσεις
Ο ανταγωνισµός στη διεθνή αγορά που δραστηριοποιείται ο Όµιλος και η Εταιρία βαίνει αυξανόµενος.
Ο Όµιλος βασιζόµενος στο άρτια επανδρωµένο και εξοπλισµένο Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης που
διαθέτει και στην πολυετή εξειδικευµένη εµπειρία και παρουσία του στον κλάδο, δύναται να
διαφοροποιείται προϊοντικά από τον υφιστάµενο ανταγωνισµό και να παρουσιάζει καινοτόµες
διαφοροποιηµένες λύσεις. Προς την ίδια κατεύθυνση της διαφοροποίησης συντελούν τόσο η ποιότητα
των παραγοµένων προϊόντων, όσο και η συστηµατική διεύρυνση της αναγνωρισιµότητας του ονόµατος
του Οµίλου και ιδίως της Εταιρίας.
Παρόλα αυτά ο συγκεκριµένος κίνδυνος λόγω του αυξηµένου ανταγωνισµού που υφίσταται σε διεθνές
επίπεδο είναι υπαρκτός, και ενδέχεται να επηρεάσει σε κάποιο βαθµό τις επιδόσεις και τα αποτελέσµατα
του Οµίλου στην διάρκεια της τρέχουσας χρήσεως 2019.
Β. Κίνδυνος µείωσης της ζήτησης λόγω γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε ένα έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Η εξειδικευµένη
τεχνογνωσία του, σε συνδυασµό µε την έρευνα, ανάπτυξη και δηµιουργία νέων προϊόντων και την
δηµιουργία ισχυρών υποδοµών σε παραγωγικό εξοπλισµό, βοηθούν τον Όµιλο να παραµένει διαρκώς
ανταγωνιστικός καθώς να προωθεί και να επιτυγχάνει την διείσδυσή του σε νέες αγορές.
Τα προϊόντα του Οµίλου χρησιµοποιούνται κυρίως στη συσκευασία τροφίµων, τα οποία ως είδη πρώτης
ανάγκης, επηρεάζονται συνήθως λιγότερο από φαινόµενα καταναλωτικής ύφεσης, µπορούν όµως να
επηρεαστούν µελλοντικά από την επικράτηση εξωγενών παραγόντων στις αγορές που
δραστηριοποιείται ο Όµιλος. Εξωγενείς παράγοντες που µπορεί να πλήξουν την ζήτηση για τα προϊόντα
του Οµίλου είναι η πιθανότητα εµφάνισης ασθενειών στο κρέας, η αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες
των καταναλωτών, οι κλιµατολογικές αλλαγές, η επιβράδυνση της παγκόσµιας οικονοµίας κλπ.
Επειδή κατά την παρούσα χρονική στιγµή υφίστανται ενδείξεις επιβράδυνσης της οικονοµικής
δραστηριότητας στην Ευρωζώνη εξαιτίας της ανησυχίας που προκαλεί το Brexit, η απειλή του
προστατευτισµού και άλλοι λόγοι, ο εν λόγω κίνδυνος αξιολογείται ως αρκετά σηµαντικός.
Για τον λόγο αυτό ο συγκεκριµένος κίνδυνος, αξιολογείται ως υπαρκτός, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει
τις επιδόσεις και τα αποτελέσµατα του Οµίλου στην διάρκεια της χρήσεως 2019.
Γ. Κίνδυνος σχετιζόµενος µε το κόστος παραγωγής
Ο Όµιλος λόγω της έλλειψης εγχώριας παραγωγής πρώτων υλών, εκτίθεται σε διακυµάνσεις των τιµών
των πρώτων υλών που προµηθεύεται στο διεθνές περιβάλλον. Οι διακυµάνσεις αυτές µπορούν να
προκύψουν κυρίως από απότοµες µεταβολές στην τιµή παραγώγων πετρελαίου η άλλων χηµικών
προϊόντων, καθώς και από άλλους συναφείς λόγους.
Για την αντιµετώπιση του κινδύνου αυτού, προσαρµόζεται ανάλογα η πολιτική αποθεµάτων, καθώς και
η εµπορική πολιτική του Οµίλου, ώστε µέρος του εν λόγω κινδύνου, στο µέτρο που αυτό είναι δυνατόν,
µε βάση τις εκάστοτε διαµορφούµενες συνθήκες ανταγωνισµού, να επιµερίζεται και να µετακυλίεται. Ο
εν λόγω κίνδυνος πάντως σε περίπτωση αδυναµίας ουσιαστικής µετακύλισης του κόστους των πρώτων
υλών στην τιµή του τελικού προϊόντος αξιολογείται ως σηµαντικός και ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά
τα αποτελέσµατα του Οµίλου.
Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί επίσης σηµαντικό συντελεστή κόστους αναφορικά µε την
παραγωγική δραστηριότητα του Οµίλου. Ο Όµιλος για την αντιµετώπιση του κινδύνου αυτού, έχει
επενδύσει σε εξοπλισµό χαµηλής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και στοχεύει παράλληλα στην
ανάπτυξη και λειτουργία εξειδικευµένων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης, εντείνoντας τις
προσπάθειές του µε σκοπό την περαιτέρω µείωση του εν λόγω κόστους. Πάντως ο εν λόγω κίνδυνος
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019
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αξιολογείται από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας πάντοτε ως υπαρκτός και ως δυνάµενος να επηρεάσει τα
αποτελέσµατα του Οµίλου, ιδίως εάν στο πλαίσιο δοµικών µεταρρυθµίσεων στον τοµέα της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας η και στο πλαίσιο υιοθέτησης διαφορετικών εµπορικών πολιτικών από τον
προµηθευτή ενέργειας, υπάρξουν αυξήσεις στο κόστος προµηθείας για την Εταιρεία.
∆. Κίνδυνοι σχετικοί µε την ασφάλεια στην εργασία
Η ασφάλεια στην εργασία για τους εργαζοµένους του Οµίλου, αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα και
απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία των παραγωγικών του εγκαταστάσεων. Σε διαρκή και
σταθερή βάση υλοποιείται ένα ευρύ και πολύπλευρο πρόγραµµα που αποβλέπει στην εµπέδωση της
κουλτούρας ασφάλειας σε όλες τις δραστηριότητες και λειτουργίες του Οµίλου και στην αέναη
εκπαίδευση και επιµόρφωση του προσωπικού της Εταιρείας. Επιπλέον εφαρµόζονται ευρύτατα
εκπαιδευτικά προγράµµατα για την συστηµατική, διαρκή και στοχευµένη σε όλα τα αναγκαία πεδία
εκπαίδευση και επιµόρφωση των εργαζοµένων σε θέµατα ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας, των
οποίων η εφαρµογή ελέγχεται αδιαλείπτως από την σχετική ∆ιεύθυνση της Εταιρείας.
Ε. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
Η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιµη ανάπτυξη αποτελούν θεµελιώδεις αρχές λειτουργίας του
Οµίλου. Για το λόγο αυτό στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο Όµιλος, λαµβάνει αυστηρά µέτρα τα
οποία ορισµένες φορές εκτείνονται και πέρα των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας. Ο Όµιλος
επενδύει στις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές (best available techniques) για την προστασία του
περιβάλλοντος, παρακολουθεί στενά τις δροµολογούµενες αλλαγές στην περιβαλλοντική νοµοθεσία και
φροντίζει να λαµβάνει εκ των προτέρων τα απαιτούµενα µέτρα, προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος
µη έγκαιρης συµµόρφωσης µε την νέα νοµοθεσία, µόλις αυτή τεθεί σε ισχύ.

Ζ. Κίνδυνος σχετιζόµενος µε το δηµοψήφισµα που έλαβε χώρα στο Ηνωµένο Βασίλειο.
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στο Ηνωµένο Βασίλειο τόσο µέσω της µητρικής Εταιρίας όσο και µέσω της
θυγατρικής του εταιρίας «FLEXOPACΚ TRADE AND SERVICES UK LIMITED».
Κατόπιν του δηµοψηφίσµατος που έλαβε χώρα στο Ηνωµένο Βασίλειο την 23η Ιουνίου 2016 και της
ληφθείσας αποφάσεως περί αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε περίπτωση εξόδου χωρίς
συµφωνία, αναµένεται να υπάρξουν ορισµένες δυσµενείς συνέπειες λόγω της ενεργοποίησης του
καθεστώτος επιβολής δασµών και ΦΠΑ και της πιθανής µεταβολής της συναλλαγµατικής ισοτιµίας
Ευρώ-στερλίνας. Καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τη διαδικασία του Brexit θα εξακολουθήσει να
υφίσταται µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία της 31ης Οκτωβρίου 2019, δεδοµένου ότι δεν έχουν
αποσαφηνισθεί ακόµη πλήρως οι όροι και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων αυτό θα πραγµατοποιηθεί
η αποχώρηση, δεν µπορεί να υπάρξει συγκεκριµένη εκτίµηση και ποσοτικοποίηση αναφορικά µε τους
κινδύνους, την επίδραση και τις πιθανές επιπτώσεις του γεγονότος αυτού στην εµπορική δραστηριότητα
και στα οικονοµικά αποτελέσµατα εν γένει του Οµίλου και της Εταιρίας.
Οι συνολικές πωλήσεις του Οµίλου στο Ηνωµένο Βασίλειο για την περίοδο 1/1/-30/6/2019 ανήλθαν σε
4,534 εκατ. Ευρώ και αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,03% επί του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών.
Οι τιµολογηµένες σε λίρες Αγγλίας (GBP) πωλήσεις του Οµίλου ανήλθαν σε ποσοστό 3,68% επί του
ενοποιηµένου κύκλου εργασιών.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄
Σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Στην παρούσα ενότητα περιλαµβάνονται οι συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν κατά την περίοδο
1.1.2019-30.6.2019 µεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεµένων µε αυτήν µερών, όπως αυτά ορίζονται
στο ∆ΛΠ 24.
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Ειδικότερα περιλαµβάνονται τα ποσά των πωλήσεων και αγορών τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων καθώς και επεξηγηµατικές σηµειώσεις.
Οι συναλλαγές εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

1/1/-30/6/2019

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Πωλήσεις
αγαθών και
υπηρεσιών

Αγ ορές
αγ αθών και
υπηρεσιών

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

2.713

2.996

6.285

1.103

FLEXOPACK POLSKA Sp. Zo.o
FLEXOSYSTEMS Ltd -Belgrade

309

0

139

0

FLEXOPACK PTY LTD- AUSTRALIA

6.061

29

9.826

1

FLEXOPACK TRADE AND SERVICES UK LIMITED

1.520

0

1.509

0

1

0

1

0

197

0

168

0

1.106

37

877

35

0

42

0

0

11.907

3.105

18.806

1.138

FLEXOPACK FRANCE
ΙΝΟVA ΑΕΒΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΑΒΕ
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Παροχές προς τη διοίκηση και στελέχη της εταιρίας
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης

1.009

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

13

Υποχρεώσεις πρός τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

57

Σηµειώσεις:
Πλέον των ανωτέρω σηµειώνεται ότι:
1. ∆εν υφίστανται συναλλαγές µε άλλα συνδεδεµένα προς την Εταιρεία µέρη, κατά την έννοια του
∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 24, πλην των ανωτέρω αναφεροµένων.
2. ∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια ή πιστωτικές εν γένει διευκολύνσεις σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοιπά
διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας και τις οικογένειες αυτών.
3. Πλην των ως άνω αµοιβών, δεν υφίστανται άλλες συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και των εν λόγω
διευθυντικών στελεχών και µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
4. Η Εταιρία στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της, έχει παράσχει εγγύηση σε πιστωτικό
ίδρυµα υπέρ της θυγατρικής της Εταιρίας «FLEXOPACK PTY LTD» που εδρεύει στην Αυστραλία, µε
ανώτατο όριο εγγυήσεως το ποσό των 74.000 Ευρώ περίπου.
5. Η Εταιρία έχει χορηγήσει τις ακόλουθες εγγυήσεις και δάνεια υπέρ της θυγατρικής της εταιρίας
«FLEXOPACK POLSKA Sp. Zo.o».
α) εγγύηση προς τραπεζικό ίδρυµα που εδρεύει στην Πολωνία µε ανώτατο όριο το ποσό των 2,500
εκατ. ευρώ για την εξασφάλιση της αποπληρωµής χορηγηθέντος µακροπρόθεσµου δανείου ύψους
2,500 εκατ. Ευρώ. Το υπόλοιπο του εν λόγω δανείου ανέρχεται την 30.6.2019 σε 1,251 εκατ. Ευρώ.
β) εγγύηση µε ανώτατο όριο το ποσό των 1.350.000 PLN (περίπου 317.000 ευρώ) για την εξασφάλιση
της αποπληρωµής ισόποσου χορηγηθέντος ορίου βραχυπρόθεσµης χρηµατοδότησης προς την ανωτέρω
θυγατρική της εταιρία.
γ) Χορήγηση εντός του έτους 2018 βραχυπρόθεσµου δάνειο 1,700 εκατ. Ευρώ, µε σκοπό την
αποπληρωµή του επενδυτικού της προγράµµατος και το ποσό αυτό περιλαµβάνεται στον παραπάνω
πίνακα των συναλλαγών (Απαιτήσεις) µεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεµένων µε αυτή µερών.
6. Η Εταιρία έχει προβεί στην χορήγηση δανείου ποσού 500 χιλ. Ευρώ, 5ετούς διάρκειας προς την
θυγατρική της εταιρία στην Αυστραλία «FLEXOPACK PTY LTD», µε σκοπό την υλοποίηση του εν εξελίξει
επενδυτικού της προγράµµατος, το οποίο συνίσταται στην ανάπτυξη και δηµιουργία παραγωγικών
εγκαταστάσεων. Το υπόλοιπο του παραπάνω δανείου ανέρχεται την 30.6.2019 σε 100 χιλ. Ευρώ και
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περιλαµβάνεται στον παραπάνω πίνακα των συναλλαγών (Απαιτήσεις) µεταξύ της Εταιρίας και των
συνδεδεµένων µε αυτή µερών.
7. ∆εν υπήρξαν µεταβολές των συναλλαγών µεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεµένων µε αυτή µερών
που θα µπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες στη χρηµατοοικονοµική θέση και τις επιδόσεις της
Εταιρίας για την περίοδο 1.1.2019-30.6.2019.
8. Οι συναλλαγές που περιγράφονται παραπάνω έχουν πραγµατοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της
αγοράς και δεν περιέχουν κανένα εξαιρετικό ή εξατοµικευµένο γνώρισµα, το οποίο θα καθιστούσε
επιβεβληµένη την περαιτέρω και ανά συνδεδεµένο µέρος ανάλυση αυτών.
9. ∆εν υφίσταται οιαδήποτε µεµονωµένη συναλλαγή, η αξία της οποίας υπερβαίνει ποσοστό 10% της
αξίας των στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρίας, όπως αποτυπώνεται στις τελευταίες δηµοσιευµένες
καταστάσεις της.
10. ∆εν υφίσταται οιαδήποτε µεµονωµένη συναλλαγή η οποία να αξιολογείται ως σηµαντική, κατά την
έννοια της µε αριθµό 45/2011 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
11. Οι συναλλαγές της Εταιρίας και τα ανεξόφλητα υπόλοιπα µε τις θυγατρικές της έχουν απαλειφθεί
από τα ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία του Οµίλου.
ΕΝΟΤΗΤΑ ∆΄
Εξέλιξη, επιδόσεις και χρηµατοοικονοµική θέση
Στην παρούσα ενότητα περιλαµβάνεται µια συνοπτική απεικόνιση της εξέλιξης, των επιδόσεων και των
δραστηριοτήτων του Οµίλου και της Εταιρίας.
Α. Στοιχεία κατάστασης οικονοµικής θέσης
Παρατίθενται κατωτέρω στοιχεία της κατάστασης Οικονοµικής Θέσης το Α’ εξάµηνο του 2019, σε
σύγκριση µε την αντίστοιχη κατάσταση της 31/12/2018.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
O ΟΜΙΛΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2019 31/12/2018

Μετ . % Μετ .

30/6/2019 31/12/2018

Μετ . % Μετ .

61.405

59.175

2.230

3,8%

56.961

55.083

1.878

3,4%

14.894

13.223

1.671

12,6%

12.518

10.529

1.989

18,9%

39.818

37.982

1.836

4,8%

43.309

41.767

1.542

3,7%

116.117

110.380

5.737

5,2%

112.788

107.379

5.409

5,0%

70.620

67.741

2.879

4,3%

73.421

70.332

3.089

4,4%

70.620

67.741

2.879

4,3%

73.421

70.332

3.089

4,4%

12.752

14.143

-1.391

-9,8%

11.859

13.073

-1.214

-9,3%

Λοιπές µακρ/θεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές δανειακές
υποχρεώσεις

6.317

5.243

1.075

20,5%

5.163

3.933

1.230

31,3%

4.356

4.324

33

0,8%

3.627

3.627

0

0,0%

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

22.071

18.929

3.142

16,6%

18.718

16.414

2.303

14,0%

45.497

42.639

2.858

6,7%

39.367

37.047

2.320

6,3%

116.117

110.380

5.737

5,2%

112.788

107.379

5.409

5,0%

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Λοιπά Κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Σύνολο ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που
αναλογούν σε µετόχους της Εταιρίας
Σύνολο ιδίω ν κεφαλαίω ν
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες τραπεζικές δανειακές
υποχρεώσεις

Σύνολο υποχρεώ σεω ν
Σύνολο ιδίω ν κεφαλαίω ν και
υποχρεώ σεω ν

Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019
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∆εν υφίστανται σηµαντικές µεταβολές στην ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 30/6/2019
σε σύγκριση µε την αντίστοιχη της 31/12/2018.
Οι συνολικές υποχρεώσεις του Οµίλου την 30/6/2019 ανήλθαν σε 45,497 εκατ. Ευρώ ενώ τα ίδια
κεφάλαια ανήλθαν σε 70,620 εκατ. Ευρώ.

Β. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων
Παρατίθενται κατωτέρω στοιχεία της κατάστασης αποτελεσµάτων της περιόδου 1.1-30.6.2019 σε
σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2018.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
O ΟΜΙΛΟΣ
1/130/6/2019

Κύκλος εργασιώ ν

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/130/6/2018

Μετ .

% Μετ .

1/11/130/6/2019 31/6/2018

Μετ .

% Μετ .

45.202

41.841

3.360

8,0%

39.819

36.595

3.224

8,8%

Μικτό Κέρδος

10.994

10.746

249

2,3%

9.618

9.471

147

1,6%

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

(2.129)

(1.925)

(204)

10,6%

(1.565)

(1.436)

(129)

9,0%

Έξοδα λειτουργίας ερευνών & ανάπτυξης (652)

(517)

(135)

26,1%

(539)

(516)

(24)

4,6%

(2.675)

(695)

26,0%

(2.208)

(1.739)

(469)

27,0%

(204)

-65,9%

181

259

(77)

-29,9%

(989) -16,7%

5.487

6.039

(552)

-9,1%

(17)

6,1%

(48)

-86,5%

-

-

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

(3.370)

Άλλα έσοδα-έξοδα εκµετάλλευσης
Λειτουργικό κέρδος
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα

106

310

4.950

5.939

(374)

(320)

(54)

16,9%

63

(448)

512

-114,1%

319

216

103

47,5%

Κέρδη προ φόρω ν

4.958

5.387

(429)

-8,0%

5.198

5.815

(617)

-10,6%

Φόρος εισοδήµατος

(1.462)

(1.805)

343

-19,0%

(1.406)

(1.713)

307

-17,9%

Κέρδη µετά από φόρους

3.496

3.582

(86)

-2,4%

3.792

4.102

(310)

-7,5%

490

33,1%

(52)

-0,7%

Λοιπά Χρηµ/κά Αποτελέσµατα
Αναλογία Αποτελέσµατος
συγγενών επιχειρήσεων

Αποσβέσεις
EBITDA

2.723

1.932

791

41,0%

7.555

7.743

(188)

-2,4%

(296)
7

(279)
55

-

1.972
7.341

-

1.482
7.392

Επισηµαίνονται τα ακόλουθα σχετικά µε τα ανωτέρω στοιχεία της ενοποιηµένης κατάστασης
αποτελεσµάτων της ενδιάµεσης περιόδου 1/1/-30/6/2019 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο της
προηγούµενης χρήσης.
Οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 45,202 εκατ. Ευρώ σηµειώνοντας άνοδο 8,0% ενώ τα µικτά
κέρδη ανήλθαν σε 10,994 εκατ. Ευρώ παρουσιάζοντας άνοδο 2,3%.
Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 4,950 εκατ. Ευρώ παρουσιάζοντας µείωση 16,7%, οφειλόµενη
κυρίως α) στην αύξηση κατά 41,0% των αποσβέσεων οι οποίες ανήλθαν σε 2,723 εκατ. Ευρώ και β)
στην αύξηση κατά 26% των εξόδων διάθεσης, λόγω αύξησης των πωλήσεων και λόγω του έκτακτου
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)
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κόστους που προέκυψε από την συµµετοχή της Εταιρίας στην έκθεση IFFA 2019, που
πραγµατοποιήθηκε στην Φρανκφούρτη Γερµανίας κατά το διάστηµα 4.5-9.5.2019.
Τα Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA)
ανήλθαν σε 7,555 εκατ. Ευρώ µειωµένα κατά 2,4%.
Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 4,958 εκατ. Ευρώ σηµειώνοντας µείωση 8,0%.
Τα κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν σε 3,496 εκατ. Ευρώ µειωµένα κατά 2,4% σε σύγκριση µε την
αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Γ. Στοιχεία κατάστασης ταµειακών ροών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
O ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/130/6/2019

1/130/6/2018

1/130/6/2019

1/130/6/2018

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες

7.428

7.132

6.791

5.968

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές
δραστηριότητες

(3.784)

(4.840)

(3.165)

(3.854)

Καθαρές Ταµειακές ροές από
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

(1.977)

(1.241)

(1.638)

(990)

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά
διαθέσιµα και ισοδύναµα

1.667

1.051

1.989

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην
αρχή της περιόδου

13.223

12.046

10.529

9.339

(69)

0

0

13.027

12.518

10.463

Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο
τέλος της περιόδου

4
14.894

1.124

∆. Εναλλακτικοί δείκτες µέτρησης απόδοσης (Ε∆ΜΑ)
Ως Εναλλακτικός ∆είκτης Μέτρησης Απόδοσης («Ε∆ΜΑ») νοείται ένας χρηµατοοικονοµικός δείκτης
µέτρησης της ιστορικής ή µελλοντικής χρηµατοοικονοµικής απόδοσης, της οικονοµικής θέσης ή των
ταµιακών ροών, ο οποίος ωστόσο δεν ορίζεται ή προβλέπεται στο ισχύον πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης (∆ΠΧΑ).
Ο Όµιλος έχει ως γενική αρχή η παρουσίαση των εν λόγω δεικτών µέτρησης να είναι σαφής, ώστε οι
δείκτες να είναι κατάλληλοι και χρήσιµοι για την λήψη αποφάσεων εκ µέρους των χρηστών των
οικονοµικών καταστάσεων.
Οι εναλλακτικοί δείκτες (Ε∆ΜΑ) θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασµό µε τα
οικονοµικά αποτελέσµατα που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ και σε καµία περίπτωση δεν
αντικαθιστούν αυτά.
Η ∆ιοίκηση παρακολουθεί τους ακόλουθους δείκτες µέτρησης απόδοσης.

Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)
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α) ∆ιαχείριση Κεφαλαίου
Οι στόχοι του Οµίλου σε σχέση µε την διαχείριση κεφαλαίου, είναι η απρόσκοπτη λειτουργία και
ανάπτυξη των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, η διασφάλιση της χρηµατοδότησης των επενδυτικών
προγραµµάτων και η βέλτιστη κατανοµή κεφαλαίου µειώνοντας έτσι το κόστος κεφαλαίου.
Για τον σκοπό διαχείρισης κεφαλαίων ο Όµιλος παρακολουθεί σε συστηµατική βάση τον δείκτη:
«Καθαρός τραπεζικός δανεισµός προς Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια».
O καθαρός τραπεζικός δανεισµόs υπολογίζεται ως το σύνολο των βραχυπρόθεσµων και
µακροπρόθεσµων τοκοφόρων δανειακών υποχρεώσεων µείον το σύνολο των ταµειακών διαθεσίµων.
Τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια υπολογίζονται ως το σύνολο του καθαρού δανεισµού πλέον του
συνόλου των ιδίων κεφαλαίων.

Την 30η Ιουνίου 2019 και την 31η ∆εκεµβρίου 2018 αντίστοιχα, οι δείκτες εξελίχθηκαν ως εξής:
Ό µιλος

Εταιρεία

30/6/2019 31/12/2018

30/6/2019 31/12/2018

Μακροπρόθεσµες δανειακές τραπεζικές υποχρεώσεις

12.752

14.143

11.859

13.073

Βραχυπρόθεσµες δανειακές τραπεζικές υποχρεώσεις

4.356

4.324

3.627

3.627

17.108

18.467

15.486

16.700

988

0

756

0

18.097

18.467

16.243

16.700

Μείον : ∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα

14.894

13.223

12.518

10.529

Καθαρός ∆ανεισµός (1)

3.202

5.244

3.724

6.171

Σύνολο ιδίω ν κεφαλαίω ν (2)

70.620

67.741

73.421

70.332

Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια (1)+(2)
Καθαρός ∆ανεισµός / Συνολικά
απασχολούµενα κεφάλαια

73.823

72.985

77.145

76.502

4,3%

7,2%

4,8%

8,1%

Σύνολο τραπεζικού δανεισµού

Υποχρεώσεις μισθώσεων
Σύνολο δανεισµού

Ο Όµιλος µπορεί να επηρεάσει την κεφαλαιακή του διάρθρωση, µε αποπληρωµή ή λήψη πρόσθετου
δανεισµού, µε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ή επιστροφή µετοχικού κεφαλαίου στους µετόχους και µε
διανοµή ή µη διανοµή µερισµάτων και λοιπών χρηµατικών διανοµών.
β) Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
(EBITDA)
Την περίοδο 1/1/-30/6/2019 καθώς και την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης ο εν λόγω
δείκτης διαµορφώθηκε ως εξής.

O ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/130/6/2019

1/130/6/2018

1/130/6/2019

1/130/6/2018

Λειτουργικό κέρδος

4.950

5.939

5.487

6.039

Κατάσταση Αποτελεσµάτων

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων

2.319

1.792

1.697

1.342

Κατάσταση ταµειακών ροών

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων

156

140

156

140

Κατάσταση ταµειακών ροών

Αποσβέσεις δικαιωµάτων χρήσης παγίων

248

0

120

0

Κατάσταση ταµειακών ροών

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων

(118)

(128)

(118)

(128)

Κατάσταση ταµειακών ροών

7.555

7.743

7.341

7.392

EBITDA

Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ε΄
Σηµαντικά γεγονότα µετά την 30η Ιουνίου 2019 και µέχρι την σύνταξη της παρούσης
Έκθεσης
Την 01.08.2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) µε Κωδικό Αριθµό
Καταχώρησης (ΚΑΚ) 1808333, η µε αριθµό πρωτοκόλλου 80363/01.08.2019 (Α∆Α: Ψ7ΣΝ465ΧΙ8-Ο7Μ)
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του
άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ενηµερώθηκε κατά τη συνεδρίαση της
26/08/2019 για την ισόποση αύξηση και µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε αντίστοιχη
αύξηση και µείωση της ονοµαστικής αξίας του συνόλου των µετοχών της Εταιρείας και την επιστροφή
κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών προς τους µετόχους ποσού 0,06 Ευρώ ανά µετοχή.
Κατόπιν των ανωτέρω από την 30/08/2019 οι µετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγµατεύσιµες στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών µε τελική ονοµαστική αξία 0,54 Ευρώ ανά µετοχή και χωρίς το δικαίωµα
συµµετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών προς τους µετόχους ποσού 0,06 Ευρώ
ανά µετοχή.
Από την ίδια ηµεροµηνία η τιµή εκκίνησης των µετοχών της Εταιρείας στο Χρηµατιστήριο Αθηνών θα
διαµορφωθεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χ.Α. σε συνδυασµό µε την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του
∆.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.
∆ικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι µέτοχοι που θα είναι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του
Σ.Α.Τ. της 02/09/2019 (record date – ηµεροµηνία προσδιορισµού δικαιούχων) για την εν λόγω
εισηγµένη Εταιρεία.
Ως ηµεροµηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου (0,06 Ευρώ ανά µετοχή) ορίζεται η
06/09/2019.
Η επιστροφή του κεφαλαίου θα πραγµατοποιηθεί µέσω της Ανώνυµης Τραπεζικής Εταιρείας µε την
επωνυµία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.» ως ακολούθως:
1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (χρηµατιστηριακές εταιρείες και τράπεζες),
σύµφωνα µε την παράγραφο 4.1.3.4 του Κανονισµού του Χ.Α. και το άρθρο 39 του Κανονισµού
Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., για τους µετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους χειριστές τους
για την είσπραξη του ποσού της επιστροφής.
2. Μέσω του δικτύου των καταστηµάτων της πληρώτριας Τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.» για όσους εκ των µετόχων δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση
προς τους χειριστές τους ή έχουν τις µετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασµό της Μερίδας τους.
3. Με κατάθεση στο ∆ιεθνή Αριθµό Τραπεζικού Λογαριασµού (ΙΒΑΝ), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει
ότι επιθυµεί να εισπράττει τα διανεµόµενα ποσά σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Κανονισµού Λειτουργίας
Σ.Α.Τ. και την υπ’ αριθ. 6 Απόφαση του ∆.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που
δεν επιθυµούν να τα εισπράττουν µέσω των χειριστών τους. Αφορά µόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει
ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.».
Η είσπραξη της επιστροφής κεφαλαίου από τους δικαιούχους για την παραπάνω υπό 2 περίπτωση
πραγµατοποιείται µε την γνωστοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθµός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.)
και την επίδειξη του ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω νόµιµα
εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου τους, σε οιοδήποτε κατάστηµα της ως άνω πληρώτριας Τράπεζας
(στην περίπτωση αυτή θα προσκοµίζονται και σχετικά έγγραφα εξουσιοδότησης µε θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής του εκάστοτε δικαιούχου).
Μετά την πάροδο δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την
06/09/2020, η επιστροφή κεφαλαίου σε µετρητά θα καταβάλλεται µόνο από τα γραφεία της έδρας της
Εταιρείας (θέση Τζήµα - οδός Ηφαίστου αριθ. 37, Κορωπί Αττικής, Τ.Κ. 19400).
Λοιπές πληροφορίες
1. Ουδεµία από τις επιχειρήσεις που συµµετέχουν στην ενοποίηση διαθέτει µετοχές ή µερίδια της παρ.
1ε του άρθρου 26 του ν. 4308/2014.
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2. Ουδεµία από τις εταιρείες του Οµίλου διαθέτει υποκαταστήµατα, εκτός από την µητρική Εταιρεία, της
οποίας το παλαιό κτίριο λογίζεται ως υποκατάστηµα. ∆εν έλαβε χώρα εντός της περιόδου αναφοράς,
µεταφορά της έδρας οιασδήποτε των επιχειρήσεων του Οµίλου ούτε ελήφθη απόφαση σχετικά µε την
έναρξη ή λειτουργία οιουδήποτε υποκαταστήµατος.
3. Η Εταιρεία διαθέτει ειδική ∆ιεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης, επανδρωµένη µε άρτια καταρτισµένο
και απολύτως εξειδικευµένο προσωπικό, µέσω της οποίας προωθούνται οι δραστηριότητες στον τοµέα
της ανάπτυξης νέων προϊόντων και της εξέλιξης των υφισταµένων, µε σκοπό την πληρέστερη κάλυψη
των µεταβαλλόµενων αναγκών της αγοράς και των απαιτήσεων των πελατών.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ΄
Στοιχεία και εκτιµήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων κατά το Β’ εξάµηνο του 2019
Ενόψει του έντονα εξαγωγικού προσανατολισµού του Οµίλου, οι προοπτικές, τα αποτελέσµατα και η
πορεία του για το β’ εξάµηνο της τρέχουσας χρήσεως 2019 τελούν σε άµεση συνάρτηση µε την
κατάσταση που επικρατεί αφενός µεν στην παγκόσµια, αφετέρου δε στην εγχώρια οικονοµία και αγορά.
Kατά την παρούσα χρονική στιγµή υφίστανται ορισµένοι εξωτερικοί παράγοντες και κίνδυνοι που
δηµιουργούν εύλογες και βάσιµες ανησυχίες αναφορικά µε την πορεία της ανάπτυξης της παγκόσµιας
οικονοµίας, όπως η απειλή του προστατευτισµού, η γεωπολιτική αβεβαιότητα, η ανησυχία που προκαλεί
το Brexit και ο τρόπος που τελικά αυτό θα υλοποιηθεί, η ανάγκη εξεύρεσης κοινά αποδεκτής
συµφωνίας ως προς τον τρόπο αντιµετώπισης της προσφυγικής κρίσης, οι αναταράξεις που
προκαλούνται από την επιδείνωση των διεθνών σχέσεων κλπ.
Καθόσον οι εξελίξεις δεν µπορούν να προβλεφθούν µε βεβαιότητα υφίσταται µια συγκρατηµένη
αισιοδοξία ως προς την εξέλιξη και την πορεία των δραστηριοτήτων και οικονοµικών µεγεθών του
Οµίλου για το β εξάµηνο του 2019, µε την αυτονόητη βέβαια προϋπόθεση της ανυπαρξίας ουσιωδών
αρνητικών συνθηκών, τόσο σε επίπεδο αύξησης των τιµών των πρώτων υλών, όσο και σε επίπεδο
µείωσης της καταναλωτικής ζήτησης.
Σε συνέχεια των παραπάνω, η στρατηγική του Οµίλου συνοψίζεται στα ακόλουθα:
- βελτίωση και διαρκής αναβάθµιση των παραγοµένων προϊόντων, µε έµφαση στην ποιοτική τους
διαφοροποίηση σε σχέση µε τον ανταγωνισµό.
- συστηµατική και διαρκής παρακολούθηση των τάσεων και αναγκών της αγοράς, ώστε τα παραγόµενα
προϊόντα να καλύπτουν τις υφιστάµενες και τις νέες ανάγκες της αγοράς και να ανταποκρίνονται στις
επιθυµίες των πελατών.
- τελειοποίηση των υφιστάµενων σύγχρονων µεθόδων παραγωγής, µε στόχο την µείωση της
κατανάλωσης ενέργειας και του αποτυπώµατος άνθρακα και ουσιαστική συνεισφορά στην βιώσιµη
ανάπτυξη.
- περαιτέρω διείσδυση στις αγορές του εξωτερικού µέσω της διατήρησης των συνεργασιών που η
Εταιρεία έχει ήδη αναπτύξει και της επέκτασής τους ή και µέσω της δηµιουργίας νέων µόνιµων
εγκαταστάσεων µε στόχο την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του Οµίλου,
- ουσιαστική ενίσχυση των υποδοµών της Εταιρίας και των θυγατρικών εταιρειών µε στόχο την
ταχύτερη εξυπηρέτηση της πελατειακής βάσης και τέλος
- διαρκής βελτίωση των οργανωτικών και λειτουργικών δοµών µε στόχο την περαιτέρω αύξηση της
αποτελεσµατικότητας και την περαιτέρω µείωση του κόστους,
Κορωπί, 12 Σεπτεµβρίου 2019
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας
«Flexopack Ανώνυµη Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρία Πλαστικών»

Εισαγωγή
Έχουµε επισκοπήσει τη συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση
χρηµατοοικονοµικής θέσης της Εταιρείας «Flexopack Ανώνυµη Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρία
Πλαστικών» 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 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, καθώς και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων
διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς µικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος
διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική
Νοµοθεσία και συνεπώς δεν µας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν
περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα που θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν
έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουµε γνώµη ελέγχου.

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

Αθήνα, 13 Σεπτεµβρίου 2019
Μακρής ∆. Σεραφείµ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 16311.

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.
Μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2019
Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
και ειδικότερα σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π.34 - Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική
αναφορά.
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Κατάσταση οικονοµικής θέσης
O ΟΜΙΛΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σηµείωση

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2019 31/12/2018

30/6/2019 31/12/2018

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα Πάγια
∆ικαιώµατα χρήσης παγίων

5.12

Υπεραξία
Άυλα περουσιακά στοιχεία

54.244

53.353

40.286

39.096

984

0

753

0

252

252

0

0

1.886

1.751

1.886

1.751

Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις

3.1

0

0

11.717

11.717

Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις

3.2

3.915

3.596

2.199

2.199

124

222

119

319

61.405

59.175

56.961

55.083

Αποθέµατα

20.895

19.876

12.955

13.547

Απαιτήσεις από πελάτες

12.528

11.147

23.944

21.087

6.395

6.958

6.409

7.132

Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα

14.894

13.223

12.518

10.529

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

54.712

51.205

55.827

52.296

116.117

110.380

112.788

107.379

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Σύνολο µη κυκλοφορούντω ν περιουσιακώ ν στοιχείω ν
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Λοιπές Απαιτήσεις

Σύνολο ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο

5.11

6.329

6.329

6.329

6.329

Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο

5.11

3.316

4.019

3.316

4.019

Αποθεµατικά Κεφάλαια

17.821

17.292

17.954

17.513

Aποτελέσµατα εις νέον
Σύνολο ιδίω ν κεφαλαίω ν που αναλογούν
σε µετόχους της Εταιρίας

43.156

40.101

45.822

42.472

70.620

67.741

73.421

70.332

1.947

1.966

1.874

1.945

935

935

935

935

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώ σεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού
Κρατικές επιχορηγήσεις

183

300

183

300

12.752

14.143

11.859

13.073

2.281

1.638

1.416

513

541

0

516

0

431

403

238

238

19.069

19.386

17.021

17.005

17.396

16.161

14.251

13.665

447

0

240

0

Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήµατος

4.227

2.768

4.227

2.749

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

4.356

4.324

3.627

3.627

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεω ν

26.427

23.253

22.345

20.042

Σύνολο υποχρεώ σεω ν

45.497

42.639

39.367

37.047

116.117

110.380

112.788

107.379

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις μισθώσεων

5.12

Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο Μακροπρόθεσµω ν Υποχρεώ σεων
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώ σεις
Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις μισθώσεων

Σύνολο ιδίω ν κεφαλαίω ν και υποχρεώ σεω ν

5.12

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση αποτελεσµάτων
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Συνεχιζόµενες ∆ραστηριότητες

Σηµ.

Κύκλος εργασιώ ν
Κόστος πωλήσεων
Μικτό Κέρδος
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας ερευνών & ανάπτυξης
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης
Λειτουργικό κέρδος

1/130/6/2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/130/6/2018

1/130/6/2019

1/130/6/2018

45.202

41.841

39.819

36.595

(34.207)

(31.096)

(30.201)

(27.124)

10.994

10.746

9.618

9.471

233

390

228

338

(2.129)

(1.925)

(1.565)

(1.436)

(652)

(517)

(539)

(516)

(3.370)

(2.675)

(2.208)

(1.739)

(127)

(80)

(46)

(79)

4.950

5.939

5.487

6.039

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

0

1

12

19

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

(374)

(321)

(308)

(297)

63

(448)

7

55

Λοιπά Χρηµ/κά Αποτελέσµατα
Αναλογία Αποτελέσµατος συγγενών επιχειρήσεων
Κέρδη προ φόρω ν
Φόρος εισοδήµατος

5.6

Κέρδη µετά από φόρους

319

216

0

0

4.958

5.387

5.198

5.815

(1.462)

(1.805)

(1.406)

(1.713)

3.496

3.582

3.792

4.102

3.496

3.582

3.792

4.102

0,2983

0,3057

0,3236

0,3500

Κατανέµονται σε :
-Ιδιοκτήτες µητρικής
Βασικά Κέρδη ανά µετοχή που αναλογούν
στους µετόχους της µητρικής (Ευρώ ανά
µετοχή)

5.8

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

Κατάσταση συνολικών εσόδων
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Συνεχιζόµενες ∆ραστηριότητες
Κέρδη µετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα
Ποσά που αναταξινοµούνται στα αποτελέσµατα σε
µεταγενέστερες περιόδους
Συναλλαγµατικές διαφορές ενοποίησης
θυγατρικών εξωτερικού
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Συγκεντρω τικά συνολικά έσοδα µετά από
φόρους

1/130/6/2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/130/6/2018

1/130/6/2019

1/130/6/2018

3.496

3.582

3.792

4.102

86

(333)

0

0

86

(333)

0

0

3.582

3.249

3.792

4.102

3.582

3.249

3.792

4.102

Κατανέµονται σε :
-Ιδιοκτήτες µητρικής

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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Ενοποιηµένη κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Υπόλοιπο 31/12/2017
Αλλαγή σε λογιστκή πολιτική ∆ΠΧΑ 9)
Υπόλοιπo 1/1/2018

Μετοχικό
κεφάλαιο

Συναλλαγ µατ
Υπέρ Το
ικές διαφορές Αποτελέσµατ
Άρτιο Αποθεµατικά ενοποίησης α εις νέον

6.329

4.605

17.007

0

0

0

6.329

4.605

17.008

(59)
0
(59)

Κέρδη µετά από φόρους

0

0

0

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους

0

0

0

Μεταφορά σε Αποθεµατικά

0

0

365

0

586

(586)

0

0

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου

0
(333)

0

33.714

Σύνολο
61.596

(65)

(65)

33.649

61.531

3.582

3.582

0
(365)
0

(333)
0
0

(586)

0

0

0

(586)

Υπόλοιπο 30/6/2018

6.329

4.019

17.372

(392)

36.866

64.194

Υπόλοιπο 1/1/2019

(333)

6.329

4.019

17.626

40.101

67.741

Κέρδη µετά από φόρους

0

0

0

0

3.496

3.496

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους

0

0

0

86

0

86

Μεταφορά σε Αποθεµατικά

0

0

380

0

(380)

Αφορολ.αποθεµ. Ν.3908/2011

0

0

62

0

(62)

703

(703)

0

0

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου (Σηµ.5.11)
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου (Σηµ.5.11)
Υπόλοιπο 30/6/2019

(703)

0

0

6.329

3.316

18.067

0
(247)

0

0
0
0

0

(703)

43.156

70.620

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρίας
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπόλοιπο 31/12/2017
Αλλαγή σε λογιστκή πολιτική ∆ΠΧΑ 9)
Υπόλοιπo 1/1/2018
Κέρδη µετά από φόρους

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ Το
Άρτιο

6.329

4.605

Αποθεµατικά

Αποτελέσµατ
α εις νέον

16.895

35.554

0

0

0

(41)

4.605

16.895

35.513

63.341

0

0

0

4.102

4.102

0

0

0

0

0

Μεταφορά σε Αποθεµατικά

0

0

365

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου

63.382

6.329

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

Σύνολο

586

(586)

0

(365)
0

(41)

0
0

(586)

0

0

0

Υπόλοιπο 30/6/2018

6.329

4.019

17.260

39.250

66.857

(586)

Υπόλοιπο 1/1/2019

6.329

4.019

17.513

42.472

70.332

Κέρδη µετά από φόρους

0

0

0

3.792

3.792

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους

0

0

0

0

0

Μεταφορά σε Αποθεµατικά

0

0

380

(380)

0

Αφορολ.αποθεµ. Ν.3908/2011

0

0

62

(62)

0

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου (Σηµ.5.11)
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου (Σηµ.5.11)
Υπόλοιπο 30/6/2019

703

(703)

0

0

(703)

0

0

0

6.329

3.316

17.954

45.822

0
(703)
73.421

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση ταµειακών ροών
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Έµµεση µέθοδος
Ταµειακές ροές από λειτουργ ικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Προσαρµογές στα Κέρδη για:
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Αποσβέσεις δικαιωµάτων χρήσης παγίων
Προβλέψεις
Αποµειώσεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Κέρδη / ζηµιές από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Μερίδιο αποτελέσµατος σε συνδεδεµένες εταιρίες
Σύνολο Προσαρµογ ών στα Κέρδη γ ια Ταµειακές Ροές
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / µείωση αποθεµάτων
(Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων
Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων
Ταµειακές ροές από λειτουργ ικές δραστηριότητες
µείον: Καταβολές φόρου εισοδήµατος
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργ ικές
δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αύξηση κεφαλαίου θυγατρικής
Αγορές ενσώµατων παγίων
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές
δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Τόκοι πληρωθέντες
Πληρωµές υποχρεώσεων µισθώσεων
Καθαρές Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου
Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της
περιόδου

1/130/6/2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/130/6/2018

1/130/6/2019

1/130/6/2018

4.958

5.387

5.198

5.815

2.319
156
248
27
80
(61)
(0)
(118)
(0)
374
(319)
2.707
7.665

1.792
140
0
27
0
448
(73)
(128)
(1)
321
(216)
2.310
7.697

1.697
156
120
0
0
(7)
(0)
(118)
(12)
308
0
2.142
7.341

1.342
140
0
0
0
(55)
(1)
(128)
(19)
297
0
1.576
7.391

(971)
(796)
1.552
(215)
7.450
(22)

(1.100)
(208)
744
(564)
7.133
(1)

592
(1.927)
786
(549)
6.791
0

(660)
(1.324)
561
(1.423)
5.968
0

7.428

7.132

6.791

5.968

0
(3.494)
(290)
0
0

0
(4.850)
(75)
85
1

0
(2.887)
(290)
0
12

(1.118)
(2.683)
(75)
3
19

(3.784)

(4.840)

(3.165)

(3.854)

33
(1.391)
(348)
(271)

75
(995)
(321)
0

0
(1.214)
(291)
(133)

75
(768)
(297)
0

(1.977)

(1.241)

(1.638)

(990)

1.667
13.223
4

1.051
12.046
(69)

1.989
10.529
0

1.124
9.339
0

14.894

13.027

12.518

10.463

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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Επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων

1. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρία και τον Όµιλο
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στον κλάδο της παραγωγής εύκαµπτων πλαστικών ειδών συσκευασίας
προοριζόµενων κυρίως για την βιοµηχανία τροφίµων, αλλά και για άλλες εξελιγµένες ειδικές
εφαρµογές.
Η Εταιρία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»
δραστηριοποιείται συγκεκριµένα στην παραγωγή εύκαµπτων πλαστικών υλικών συσκευασίας τα οποία
απευθύνονται ευρέως σε πολλούς τοµείς, o κυριότερος από τους οποίους είναι ο κλάδος συσκευασίας
τροφίµων. Η Εταιρία έχει αναπτύξει υψηλή τεχνογνωσία στην παραγωγή films συσκευασίας πολλαπλών
στοιβάδων, κατέχοντας στην Ελληνική αγορά κυρίαρχη θέση καθόσον ο ανταγωνισµός προέρχεται από
περιορισµένο αριθµό εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.
Η Εταιρία συστάθηκε αρχικά ως Οµόρρυθµη Εταιρία το 1979 στο Κορωπί Αττικής. Το 1988 από
Οµόρρυθµη µετατρέπεται σε Ανώνυµη Εταιρία στη σηµερινή της µορφή, υπό την επωνυµία
«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ», µε βάση τον Ν.
1297/1972 και τον κ.ν. 2190/1920 (Φ.Ε.Κ. 11/5.1.1989, τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Έχει την έδρα της
(καταστατική και διοικητική) στο ∆ήµο Κρωπίας Αττικής, στη θέση Τζήµα (Τ.Κ. 194 00, τηλέφωνο 2106680000) και είναι εγγεγραµµένη στο Γ.Ε.ΜΗ. µε αριθµό 582101000.
Η διάρκεια της Εταιρείας αρχικά είχε οριστεί σε 50 έτη. Την 1/8/2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό
Εµπορικό Μητρώο η µε αριθµό 80363 - 1.8.2019 απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού της
Εταιρείας όπου µεταξύ άλλων αλλαγών η διάρκεια της Εταιρείας µετατράπηκε σε αόριστη.
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της Εταιρίας ευρίσκονται στην θέση Τζήµα στο Κορωπί Αττικής σε δύο
ιδιόκτητα οικόπεδα συνολικής εκτάσεως 29.432 τ.µ. Η συνολική ωφέλιµη επιφάνεια των κτιριακών
εγκαταστάσεων είναι 25.700 τ.µ.
Η Εταιρία από τον Σεπτέµβριο του 1995 λειτουργεί και είναι κάτοχος πιστοποιητικού διασφάλισης
ποιότητας ISO 9001 για την έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, διάθεση και τεχνική υποστήριξη των
προϊόντων της, το οποίο της έχει χορηγηθεί από την εταιρία Βureau Veritas.
Επίσης τον Απρίλιο του έτους 2003 η Εταιρία πιστοποιήθηκε µε το νέο πρότυπο υγιεινής, το British
Retail Consortium (BRC). Το εν λόγω πρότυπο - πανευρωπαϊκής αναγνώρισης - εισάγει υψηλότατες
απαιτήσεις υγιεινής, ασφάλειας προϊόντος και ποιότητας.
Οι µετοχές της εταιρίας είναι εισηγµένες και διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από τον
Απρίλιο του 1996. (Κωδικός ΟΑΣΗΣ : ΦΛΕΞΟ).

2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων
Οι ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της FLEXOPACK ΑΕΒΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ της 30ης
Ιουνίου 2019 που καλύπτουν περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως και 30 Ιουνίου 2019, έχουν καταρτιστεί
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆.Λ.Π. 34
«Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά».
Επίσης οι εν λόγω ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί βάσει της αρχής του
ιστορικού κόστους και βάσει της αρχής της συνεχούς επιχειρηµατικής δραστηριότητάς του Οµίλου
(going concern).
Οι ενοποιηµένες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαµβάνουν τις
οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής Εταιρίας FLEXOPACK ΑΕΒΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ καθώς και των
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θυγατρικών εταιριών της οι οποίες αναφέρονται παρακάτω στην ενότητα 3. «∆οµή Οµίλου και µέθοδος
ενοποίησης εταιριών».
Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις είναι εκπεφρασµένες σε χιλιάδες ευρώ και επισηµαίνεται πως
τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα, των επισυναπτόµενων οικονοµικών καταστάσεων και αναλύσεων,
οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι εν λόγω ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές
καταστάσεις είναι συνεπείς µε τις λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη των
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2018, εκτός από την υιοθέτηση του ∆ΠΧΑ 16
«Μισθώσεις» η εφαρµογή του οποίου άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2019.
H λεπτοµερής περιγραφή του πλαισίου καθώς και οι βασικές λογιστικές αρχές έχουν παρατεθεί στις
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2018 οι οποίες καταρτίστηκαν µε βάση τα προβλεπόµενα
από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ). Kατά συνέπεια η ανάγνωση των
οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου αναφοράς θα πρέπει να γίνεται πάντοτε σε συνδυασµό µε τις
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2018, ώστε να παρέχεται στον αναγνώστη πιο
ολοκληρωµένη πληροφόρηση.

2.1 Αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές
∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»
Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 16 που αντικατέστησε το ∆ΛΠ 17 και τις
∆ιερµηνείες 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 ∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ
16 ενσωµατώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 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 και η Εταιρία εφάρµοσαν το νέο πρότυπο από την 1η Ιανουαρίου 2019 χρησιµοποιώντας την
τροποποιηµένη αναδροµική προσέγγιση χωρίς να επαναδιατυπώσουν τα συγκριτικά ποσά. Οι αλλαγές
που επήλθαν κατά την µετάβαση στο ∆ΠΧΑ 16 αναγνωρίστηκαν την 1η Ιανουαρίου 2019 ως
προσαρµογές στο υπόλοιπο έναρξης των αντίστοιχων κονδυλίων στην κατάσταση Οικονοµικής Θέσης.
Επίσης χρησιµοποιήθηκαν οι εξαιρέσεις που προβλέπονται από το πρότυπο για τις συµβάσεις µίσθωσης
οι οποίες λήγουν εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία της αρχικής εφαρµογής και των συµβάσεων
µίσθωσης για τις οποίες το υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο είναι χαµηλής αξίας.
Οι υφιστάµενες συµβάσεις µισθώσεων του Οµίλου αφορούν σε µισθώσεις µεταφορικών µέσων κυρίως
επιβατικών αυτοκινήτων και κτιρίων.
Η εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 16 οδήγησε στην αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων µε δικαίωµα χρήσης και
αντίστοιχων υποχρεώσεων στην Εταιρία και τον Όµιλο, λόγω των υφισταµένων συµβάσεων µισθώσεων
οι οποίες την 31/12/2018 ήταν ταξινοµηµένες στις λειτουργικές µισθώσεις βάσει του ∆ΛΠ 17.
Η παραπάνω αύξηση του ενεργητικού αλλά και η ταυτόχρονη αύξηση των υποχρεώσεων δεν
επηρέασαν την καθαρή θέση της Εταιρίας και του Οµίλου.
Οι υποχρεώσεις από τις µισθώσεις επιµετρήθηκαν στην παρούσα αξία που προέκυψε από την
προεξόφληση των πληρωτέων µισθωµάτων χρησιµοποιώντας το διαφορικό επιτόκιο δανεισµού του
µισθωτή κατά την ηµεροµηνία της αρχικής εφαρµογής.
Το διαφορικό επιτόκιο δανεισµού του µισθωτή είναι το επιτόκιο µε το οποίο θα επιβαρυνόταν ο
µισθωτής εάν δανειζόταν τα απαραίτητα κεφάλαια για την αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου
παρόµοιας αξίας µε το περιουσιακό στοιχείο µε δικαίωµα χρήσης, για παρόµοια χρονική περίοδο, µε
παρόµοιες εξασφαλίσεις και σε παρόµοιο οικονοµικό περιβάλλον.
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)
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Συνεπεία της αύξησης των υποχρεώσεων από µισθώσεις την 30/6/2019 αυξήθηκε ο καθαρός δανεισµός
του Οµίλου κατά 988 χιλ. ευρώ και της Εταιρίας κατά 756 χιλ. ευρώ (Σηµ.5.13).
Περαιτέρω µε την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 16, αντικαταστάθηκε το λειτουργικό κόστος µίσθωσης µε
κόστος απόσβεσης για τα περιουσιακά στοιχεία που αφορούν δικαίωµα χρήσης και έξοδο τόκου επί των
υποχρεώσεων που απορρέουν, µε συνέπεια την βελτίωση στα «Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων» (EBITDA), κατά 271 χιλ. ευρώ για τον Όµιλο και 133
χιλ. ευρώ για την Εταιρία (Σηµ.5.12).
Τέλος στην κατάσταση ταµειακών ροών τα ποσά που αφορούν την αποπληρωµή των µισθωµάτων και
των τόκων εµφανίζονται στις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες, αντί των λειτουργικών δραστηριοτήτων
όπου εµφανίζονταν πριν την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 16, µε συνέπεια την αύξηση των ταµειακών ροών
από λειτουργικές δραστηριότητες και την αντίστοιχη µείωση των ταµειακών ροών από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες.
Η επίδραση από την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 16 κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 καθώς και για την περίοδο
1/1/2019-30/6/2019 παρουσιάζεται στην σηµείωση 5.12.
Η σύνοψη της λογιστικής πολιτικής του Οµίλου κατά την υιοθέτηση του ∆ΠΧΑ 16, έχει ως εξής.
Ο Όµιλος αναγνωρίζει δικαιώµατα χρήσης παγίων και υποχρεώσεις µισθώσεων για τις λειτουργικές
µισθώσεις που αφορούν σε µισθώσεις µεταφορικών µέσων, κυρίως επιβατικών αυτοκινήτων και
κτιρίων. Τα περιουσιακά στοιχεία µε δικαίωµα χρήσης καταχωρούνται διακριτά στην κατάσταση
οικονοµικής θέσης στη γραµµή «∆ικαιώµατα χρήσης παγίων».
Μετά την αρχική αναγνώριση, ο Όµιλος θα α) επιµετρά τα δικαιώµατα χρήσης παγίων και θα τα
αποσβένει µε σταθερό ρυθµό καθ’ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης και β) θα επιµετρά την αντίστοιχη
υποχρέωση, αυξάνοντας και µειώνοντας το ανοιχτό υπόλοιπο µε τρόπο που να αντικατοπτρίζει τον τόκο
και τις πληρωµές µισθωµάτων αντίστοιχα. Οι υποχρεώσεις από τις µισθώσεις επιµετρούνται στην
παρούσα αξία που προκύπτει από την προεξόφληση των πληρωτέων µισθωµάτων χρησιµοποιώντας το
διαφορικό επιτόκιο δανεισµού του µισθωτή.
∆εν αναγνωρίζονται δικαιώµατα χρήσης παγίων για τις βραχυχρόνιες µισθώσεις των οποίων η
µισθωτική περίοδος διαρκεί 12 µήνες ή λιγότερο και τις µισθώσεις όπου το υποκείµενο περιουσιακό
στοιχείο του ενεργητικού είναι χαµηλής αξίας όταν είναι καινούργιο.

2.2 Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρηµένων ∆ιεθνών 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.
Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά οι άλλες τροποποιήσεις και ερµηνείες που ισχύουν για πρώτη φορά
στη χρήση 2019, δεν έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. Ο Όµιλος δεν
υιοθέτησε πρόωρα πρότυπα, ερµηνείες ή τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί από Σ.∆.Λ.Π. και υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν έχουν υποχρεωτική εφαρµογή στη χρήση 2019.
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2019
∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»
Στην χρήση 2019 ο Όµιλος υιοθέτησε το πρότυπο ∆ΠΧΑ 16, ανάλυση του οποίου παρουσιάζεται στην
ανωτέρω σηµείωση 2.1 ενώ η επίδραση από την εφαρµογή του κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 καθώς
και για την περίοδο 1/1/2019-30/6/2019 παρουσιάζεται στην σηµείωση 5.12.
∆ΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) « Χρηµατοοικονοµικά Μέσα - Χαρακτηριστικά προπληρωµής µε
αρνητική αποζηµίωση»
Το Συµβούλιο εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 9, µε την οποία επιτρέπεται σε
κάποια προπληρωτέα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε χαρακτηριστικά αρνητικής
αποζηµίωσης, που διαφορετικά θα αποτιµώνταν στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, να
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)
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αποτιµηθούν στο αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων που
καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 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.
Ε∆∆ΠΧΑ 23 ∆ιερµηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά µε το χειρισµό θεµάτων φορολογίας
εισοδήµατος»
Την 7 Ιουνίου 2017 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τη ∆ιερµηνεία 23. Η
∆ιερµηνεία 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 ∆ΛΠ 12. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται:
• 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
• 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
• η επαναξιολόγηση των κρίσεων και εκτιµήσεων εάν αλλάξουν τα γεγονότα και οι περιστάσεις
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2015-2017
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2015-2017, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο τον ∆εκεµβρίου του
2017.
∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ∆ΠΧΑ 11 Κοινές Συµφωνίες
Οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ 3. Σε τέτοιες
περιπτώσεις, τα συµφέροντα στην κοινή επιχείρηση που κατείχε προηγουµένως δεν αποτιµώνται εκ
νέου.
∆ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος
Το Συµβούλιο τροποποιώντας το ∆ΛΠ 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.
∆ΛΠ 23 Κόστος δανεισµού
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι εάν ο δανεισµός που λήφθηκε ειδικά για την απόκτηση περιουσιακού
στοιχείου παραµείνει σε εκκρεµότητα και το σχετικό περιουσιακό στοιχείο έχει καταστεί έτοιµο για την
προοριζόµενη χρήση ή πώλησή του, τότε το υπόλοιπο του δανεισµού αυτού θα πρέπει να
συµπεριλαµβάνεται στα κεφάλαια του γενικού δανεισµού κατά
τον υπολογισµό του επιτοκίου
κεφαλαιοποίησης.
∆ΛΠ 28
(Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσµες συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και
κοινοπραξίες»
Το Συµβούλιο, τον Οκτώβριο του 2017, εξέδωσε τροποποιήσεις στο πρότυπο ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε
συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Με αυτή την τροποποίηση, το Συµβούλιο διευκρίνισε ότι η
εξαίρεση στο ∆ΠΧΑ 9 ισχύει µόνο για συµµετοχές που παρακολουθούνται λογιστικά µε τη µέθοδο της
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019
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καθαρής θέσης. Οι οντότητες θα πρέπει να εφαρµόζουν το ∆ΠΧΑ 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.
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους» – Τροποποίηση, περικοπή ή
διακανονισµός του Προγράµµατος Παροχών.
Το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων την 7η Φεβρουαρίου 2018 εξέδωσε τροποποίηση στο
∆ΛΠ 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 ∆ΛΠ 19 σε
περίπτωση τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισµού, απαιτείται επανυπολογισµός της καθαρής
υποχρέωσης ή απαίτησης των καθορισµένων παροχών. Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 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 ∆ΛΠ 19 αποσαφηνίζεται η επίδραση µίας τροποποίησης, περικοπής ή
διακανονισµού στις απαιτήσεις αναφορικά µε τον περιορισµό στην καταχώριση της καθαρής απαίτησης
(ανώτατο όριο περιουσιακού στοιχείου).

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν
εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία (ή και τον Όµιλο) και δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ε.Ε.:
-∆ΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια»
-Τροποποιήσεις των παραποµπών στο εννοιολογικό πλαίσιο των ∆ΠΧΑ (που εκδόθηκαν στις 29 Μαρτίου
2018)
-∆ΛΠ 1 και ∆ΛΠ 8 (τροποποιήσεις) «Ορισµός του σηµαντικού»

2.3 Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις εκτιµήσεις και παραδοχές
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧA απαιτεί από τη διοίκηση τον σχηµατισµό
κρίσεων, εκτιµήσεων και παραδοχών οι οποίες επηρεάζουν τα δηµοσιευµένα στοιχεία του ενεργητικού
και τις υποχρεώσεις, όπως επίσης την γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά
την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και τα δηµοσιευµένα ποσά εσόδων και εξόδων
κατά την περίοδο αναφοράς. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν από αυτά τα οποία
έχουν εκτιµηθεί.
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις στις οποίες προβαίνει η ∆ιοίκηση αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε
εµπειρικά δεδοµένα και άλλους παράγοντες συµπεριλαµβανοµένων των προσδοκιών για µελλοντικά
γεγονότα που θεωρούνται αναµενόµενα µε βάση συγκεκριµένες συνθήκες.
Συγκεκριµένα ποσά τα οποία περιλαµβάνονται ή επηρεάζουν τις Οικονοµικές καταστάσεις και οι
σχετικές γνωστοποιήσεις πρέπει να εκτιµώνται, απαιτώντας τον σχηµατισµό υποθέσεων σχετικά µε αξίες
ή συνθήκες που δεν είναι δυνατό να είναι γνωστές µε βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των
οικονοµικών καταστάσεων. Ως σηµαντική λογιστική εκτίµηση, θεωρείται µία η οποία είναι σηµαντική για
την εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της Εταιρίας και τα αποτελέσµατα και απαιτεί τις πιο δύσκολες,
υποκειµενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσµα της ανάγκης για σχηµατισµό
εκτιµήσεων σχετικά µε την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Ο Όµιλος αξιολογεί τέτοιες
εκτιµήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόµενος στα αποτελέσµατα του παρελθόντος και στην εµπειρία,
συσκέψεις µε ειδικούς, τάσεις και άλλες µεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριµένες
συνθήκες. Οι σηµαντικές λογιστικές κρίσεις εκτιµήσεις και παραδοχές οι οποίες αναφέρονται σε
δεδοµένα η εξέλιξη των οποίων θα µπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων
είναι οι εξής.
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

30

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Εκτιµώµενη αποµείωση της αξίας των επενδύσεων σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες.
Ο Όµιλος µε εξαίρεση την υπεραξία η οποία ελέγχεται για αποµείωση σε ετήσια βάση, διενεργεί τον
σχετικό έλεγχο αποµείωσης της αξίας των επενδύσεων, όταν τα γεγονότα η οι συνθήκες καθιστούν
πιθανή την ύπαρξη αποµείωσης. Τα ανακτήσιµα ποσά των µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών έχουν
καθοριστεί βασιζόµενα σε υπολογισµούς της αξίας χρήσης. Για τον υπολογισµό της αξίας χρήσης οι
εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους µε την χρήση ενός
συντελεστή προεξόφλησης.
Ο προσδιορισµός των µελλοντικών ροών γίνεται µετά από εµπεριστατωµένες εκτιµήσεις της διοίκησης
για το επίπεδο της µελλοντικής κερδοφορίας καθώς και αξιολόγηση των υφιστάµενων συνθηκών στην
αγορά. Οι βασικές παραδοχές που χρησιµοποιούνται σχετίζονται µε τους παρακάτω παράγοντες.
Επιτόκιο προεξόφλησης, µεγέθη πωλήσεων επόµενης πενταετίας, Περιθώριο µικτού κέρδους, ποσοστό
ανάπτυξης µετά την πενταετία.
Οι ανωτέρω υπολογισµοί απαιτούν τη χρήση εκτιµήσεων.
Ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων
Τα ενσώµατα πάγια αποσβένονται κατά την διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής τους.
Η ∆ιοίκηση προβαίνει σε ορισµένες εκτιµήσεις αναφορικά µε την ωφέλιµη ζωή των αποσβέσιµων
παγίων.
Προβλέψεις για αποµείωση εµπορικών απαιτήσεων
Ο Όµιλος διενεργεί προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σε σχέση µε συγκεκριµένους πελάτες όταν
υπάρχουν δεδοµένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη της σχετικής απαίτησης στο
σύνολό της ή κατά ένα µέρος δεν είναι πιθανή. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου προβαίνει σε περιοδική
επανεκτίµηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά µε τις επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση της
πιστωτικής της πολιτικής και λαµβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νοµικής Υπηρεσίας του Οµίλου, τα οποία
προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδοµένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που
διαχειρίζεται.
Φόροι εισοδήµατος ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος απαιτεί κρίση και υπολογίζεται µε εκτίµηση των φόρων που θα
καταβληθούν στις φορολογικές αρχές.
Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του φόρου
είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από αναµενόµενους φορολογικούς ελέγχους, βάσει
εκτιµήσεων για το εάν θα επιβληθούν επιπλέον φόροι. Εάν το τελικό αποτέλεσµα του ελέγχου είναι
διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος της
περιόδου.
Ανάκτηση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες στον
βαθµό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα συµψηφιστούν µε αυτές τις
φορολογικές ζηµίες. Για τον καθορισµό του ύψους της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης που
µπορεί να αναγνωριστεί απαιτούνται σηµαντικές κρίσεις και εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης του Οµίλου, οι
οποίες βασίζονται στα µελλοντικά φορολογικά κέρδη σε συνδυασµό µε τις µελλοντικές φορολογικές
στρατηγικές που θα ακολουθηθούν.
Απαξίωση των αποθεµάτων
Κατάλληλες προβλέψεις σχηµατίζονται για απαξιωµένα και άχρηστα αποθέµατα όταν αυτό κρίνεται
απαραίτητο. Οι µειώσεις της αξίας των αποθεµάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία και οι λοιπές
ζηµίες από αποθέµατα καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά την περίοδο που
εµφανίζονται.

Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

31

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

3 ∆οµή Οµίλου και µέθοδος ενοποίησης εταιριών
Οι εταιρίες του Οµίλου µε τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά µε τα οποία η Εταιρία
συµµετέχει στο µετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσης τους στις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις, παρατίθενται αναλυτικά κατωτέρω.

Επωνυµία

Έδρα

∆ραστ ηριότ ητ α

%
Συµµετ οχής
30/6/2019

Θυγατρικές Εταιρίες-Ενοποιούνται πλήρως (Ολική Ενοποίηση)
ΠαραγωγήΚορωπίΕύκαµπτη πλαστική
FLEXOPACK AEBE ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
Αττικής
συσκευασία
Μητρική
ΠαραγωγήMalbork
Εύκαµπτη πλαστική
FLEXOPACK POLSKA Sp. Zo.o
Πολωνία
συσκευασία
100
Εµπορία Εύκαµπτη
Βελιγράδι πλαστική
FLEXOSYSTEMS LTD
Σερβία
συσκευασία
100
FLEXOPACK INTERNATIONAL
LIMITED

Λάρνακα
Κύπρος

FLEXOPACK ΝΖ LIMITED

Brisbane
Αυστραλία
Auckland
Νέας
Ζηλανδίας

FLEXOPACK TRADE AND
SERVICES UK LIMITED

Norwich
Αγγλία

FLEXOPACK PTY LTD

FLEXOPACK PROPERTIES PTY
LTD

FLEXOPACK FRANCE

Brisbane
Αυστραλία
Lyon
Γαλλία

Εταιρία
συµµετοχών
ΕµπορίαMεταποίηση
Εύκαµπτη πλαστική
συσκευασία
Εµπορία- Εύκαµπτη
πλαστική
συσκευασία
Εµπορία- Εύκαµπτη
πλαστική
συσκευασία
Εκµετάλλευση
ακινήτου
Εµπορία- Εύκαµπτη
πλαστική
συσκευασία

%
Είδος
Συµµετ οχής Συµµετ οχή
31/12/2018
ς

Σχέση που
υπαγόρευσε
τ ην
ενοποίηση

Έτ ος
κτ ήσηςΊδρυσης

Μητρική

100

Άµεση

Το ποσοστό
συµµετοχής

2007

100

Άµεση

Το ποσοστό
συµµετοχής

2010

100

100

Άµεση

Το ποσοστό
συµµετοχής

2014

100

100

Έµµεση

Το ποσοστό
συµµετοχής

2014

100

100

Έµµεση

Το ποσοστό
συµµετοχής

2016

100

100

Έµµεση

Το ποσοστό
συµµετοχής

2014

100

100

Έµµεση

Το ποσοστό
συµµετοχής

2017

100

100

Έµµεση

Το ποσοστό
συµµετοχής

2018

Οι θυγατρικές εταιρίες «FLEXOPACK PTY LTD», «FLEXOPACK PROPERTIES PTY LTD», FLEXOPACK TRADE AND SERVICES UK LIMITED
και FLEXOPACK FRANCE, ελέγχονται εξ ολοκλήρου από την κυπριακή θυγατρική «FLEXOPACK INTERNATIONAL LIMITED» στην οποία
η µητρική εταιρία FLEXOPACK AEBE ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ συµµετέχει µε ποσοστό 100%.
Η θυγατρική εταιρία «FLEXOPACK ΝΖ LIMITED», ελέγχεται εξ ολοκλήρου από την «FLEXOPACK PTY LTD».

Συγγενείς Εταιρίες-Ενοποιούνται µε Μέθοδο της Καθαρής Θέσης
ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΑΒΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙ∆ΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΙΝΟVA ΑΕΒΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΣΙ∆ΗΡΟΥ

ΚορωπίΑττικής

Θήβα

Παραγωγή
Εύκαµπτη πλαστική
συσκευασία
Παραγωγή
Άκαµπτη πλαστική
συσκευασία

47,71

47,71

Άµεση

2001

50,00

50,00

Άµεση

2001
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3.1 Συµµετοχές σε Θυγατρικές επιχειρήσεις
Στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις οι επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις έχουν αποτιµηθεί στο
κόστος κτήσης τους.
Η κίνηση των επενδύσεων αναλύεται ως εξής.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2019 31/12/2018
Υπόλοιπο έναρξης

11.717

10.249

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου στην FLEXOPACK POLSKA Sp. Zo.o

0

1.118

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου στην FLEXOPACK INTERNATIONAL LIMITED

0

350

11.717

11.717

Υπόλοιπο λήξης

3.2 Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις
Οι συµµετοχές της Εταιρίας σε συγγενείς εταιρίες αναλύονται ως εξής.
Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2018

30/6/2019

31/12/2018

1.663

1.199

1.199

INOVA AEBE

1.716

ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Α.Β.Ε.

2.199

1.933

1.000

1.000

3.915

3.596

2.199

2.199

Η κίνηση των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις έχει ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2019
Υπόλοιπο έναρξης
Μερίδιο κέρδους/ ζηµίας (µετά φορολογίας)
Υπόλοιπο λήξης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2018

30/6/2019

31/12/2018

3.596

3.035

2.199

2.199

319

560

0

3.915

3.596
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0
2.199
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4. Πληροφόρηση κατά τοµέα
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στον κλάδο της παραγωγής εύκαµπτων πλαστικών ειδών (φίλµς)
συσκευασίας και το σύνολο του κύκλου εργασιών του προκύπτει από αυτόν τον τοµέα.
Επειδή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τοµείς», και πιο
συγκεκριµένα δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις (β) και (γ) της παραγράφου 5 του εν λόγω Προτύπου,
οι δραστηριότητες του οµίλου παρουσιάζονται ως ένας τοµέας.
Στις ανωτέρω προϋποθέσεις προβλέπεται ότι λειτουργικός τοµέας είναι ένα συστατικό της επιχείρησης :
α) του οποίου τα λειτουργικά αποτελέσµατα εξετάζονται τακτικά από τον «Επικεφαλής Λήψης
Επιχειρηµατικών Αποφάσεων», που στη περίπτωση του Οµίλου είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
µητρικής Εταιρίας, προκειµένου να ληφθούν αποφάσεις σχετικά µε την κατανοµή των πόρων σε αυτόν
και να εκτιµηθεί η αποδοτικότητά του και β) για το οποίο υπάρχουν διαθέσιµες χωριστές
χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες.
Η γεωγραφική κατανοµή των πωλήσεων και των περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου παρουσιάζεται
στον παρακάτω πίνακα.

ΟΜΙΛΟΣ

1/1-30/6/2019
Eσοδα από εξωτερικούς πελάτες
Σύνολο ενεργητικού
Αγορές Παγίων

ΕΥΡΩΠΗ

ΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ

6.112

18.360

20.730

112.788

26.054

11.237

3.177

81

126

ΕΛΛΑ∆Α

Ενδοοµιλικές
Απαλοιφές
0
(33.962)
0

ΣΥΝΟΛΟ
45.202
116.117
3.384

ΟΜΙΛΟΣ

1/1-30/6/2018
Eσοδα από εξωτερικούς πελάτες
Σύνολο ενεργητικού
Αγορές Παγίων

ΕΥΡΩΠΗ

ΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ

6.526

17.733

17.582

104.729

21.341

11.439

2.758

917

1.250

ΕΛΛΑ∆Α
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Ενδοοµιλικές
Απαλοιφές
0
(30.758)
0

ΣΥΝΟΛΟ
41.841
106.751
4.925
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5.Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις

5.1 Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη
Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της µητρικής Εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.
Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου υφίσταται προσηµείωση υποθήκης από τραπεζικό
ίδρυµα που εδρεύει στην Πολωνία ύψους 3,000 εκατ. Ευρώ επί των εγκαταστάσεων της θυγατρικής
εταιρίας «FLEXOPACK POLSKA Sp. Zo.o», η οποία έχει εγγραφεί προς ασφάλεια της αποπληρωµής
χορηγηθέντος µακροπρόθεσµου δανείου προς την εν λόγω θυγατρική ύψους 2,500 εκατ. Ευρώ.
Το υπόλοιπο του εν λόγω δανείου ανέρχεται την 30.6.2019 σε 1,251 εκατ. Ευρώ.

5.2 Ενδεχόµενες Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις
Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες απαιτήσεις
∆εν υπάρχουν ενδεχόµενες απαιτήσεις που να χρήζουν αναφοράς στις οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρίας και του Οµίλου.
Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας, ή των θυγατρικών της καθώς και
αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση
στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και του Οµίλου.

5.3 Κεφαλαιουχικές δαπάνες και εκποιήσεις
Οι παγιοποιήσεις του Α’ Εξαµήνου 2019 ανήλθαν σε:
Όµιλος : 3,384 εκατ. Ευρώ
Εταιρία : 3,177 εκατ. Ευρώ
∆εν εκποιήθηκαν η διαγράφηκαν πάγια από τον Όµιλο κατά το Α’ εξάµηνο του 2019.
Οι παγιοποιήσεις του Α’ Εξαµήνου 2018 ανήλθαν σε:
Όµιλος : 4,925 εκατ. Ευρώ
Εταιρία : 2,758 εκατ. Ευρώ
Η αναπόσβεστη αξία των παγίων που εκποιήθηκαν ή διαγράφηκαν από τον Όµιλο κατά το Α’ εξάµηνο
του 2018 είναι 12 χιλ. και το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση κέρδους 73 χιλ. ευρώ.

Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019
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5.4 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

2013-2018

FLEXOPACK POLSKA Sp. Zo.o

2013-2018

FLEXOSYSTEMS Ltd Belgrade

2013-2018

FLEXOPACK INTERNATIONAL LIMITED-CYPRUS

2014-2018

FLEXOPACK PTY LTD

2014-2018

FLEXOPACK ΝΖ LIMITED

2016-2018

FLEXOPACK TRADE AND SERVICES UK LIMITED

2014-2018

ΙΝΟVA A.E.B.E. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙ∆ΗΡΟΥ

2013-2018

ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Α.Β.Ε.

2013-2018

Κατ’ εφαρµογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του Ν. 2238/1994
(ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 2859/2000
(ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 2523/1997 (επιβολή προστίµων
για υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος), το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για την επιβολή του φόρου για τις
χρήσεις µέχρι και το 2012 έχει παραγραφεί µέχρι την 31.12.2018, µε την επιφύλαξη ειδικών ή
εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προβλέπουν µεγαλύτερη προθεσµία παραγραφής και υπό τις
προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν.
Έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης
Με το άρθρο 82 §5 του ν. 2238/94, αρχής γενοµένης από τη χρήση 2011, και στη συνέχεια µε το
άρθρο 65 Α του Ν.4174/2013, οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και τα ελεγκτικά γραφεία που διενεργούν
υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυµες εταιρίες υποχρεούνται στην έκδοση Εκθέσεως Φορολογικής
Συµµόρφωσης ως προς την εφαρµογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείµενα. Η εν
λόγω Έκθεση υποβάλλεται αφενός µεν στην ελεγχόµενη εταιρία, αφετέρου δε ηλεκτρονικά στο
Υπουργείο Οικονοµικών.
Για τις χρήσεις 2011 - 2017 η Εταιρία καθώς και οι συγγενείς της εταιρίες «INOVA Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΣΙ∆ΗΡΟΥ» και «ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Α.Β.Ε.» έλαβαν τη σχετική Έκθεση, χωρίς τη διατύπωση επιφύλαξης
ως προς τα φορολογικά αντικείµενα που ελέχθησαν. Με το άρθρο 56 του Ν. 4410/3.8.2016 για τις
χρήσεις από 1.1.2016, η έκδοση της Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης καθίσταται προαιρετική.
Για τη χρήση 2018 η Εταιρία καθώς και οι ανωτέρω συγγενείς της εταιρίες έχουν υπαχθεί στον
ανωτέρω φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και από τη σχετική Έκθεση
Φορολογικής Συµµόρφωσης που αναµένεται να χορηγηθεί, εκτιµάται πως δεν θα προκύψουν ουσιώδεις
φορολογικές επιβαρύνσεις.
Σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1006/05.1.2016 δεν εξαιρούνται από την διενέργεια τακτικού φορολογικού
ελέγχου από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό
πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη. Συνεπώς οι φορολογικές αρχές είναι δυνατόν να διενεργήσουν τον
δικό τους φορολογικό έλεγχο και να επιβάλλουν τυχόν πρόστιµα και επιπλέον φόρους.
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5.5 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την Εταιρία µέρη
Οι συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν κατά την περίοδο 1.1.2019-30.6.2019 µεταξύ της Εταιρίας και
των συνδεδεµένων (κατά την έννοια του ∆ΛΠ24) µε αυτή µερών εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

1/1/-30/6/2019
Πωλήσεις
αγ αθών και
υπηρεσιών

Αγ ορές
αγ αθών και
υπηρεσιών

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

2.713

2.996

6.285

1.103

309

0

139

0

FLEXOPACK PTY LTD- AUSTRALIA

6.061

29

9.826

1

FLEXOPACK TRADE AND SERVICES UK LIMITED

1.520

0

1.509

0

1

0

1

0

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
FLEXOPACK POLSKA Sp. Zo.o
FLEXOSYSTEMS Ltd -Belgrade

FLEXOPACK FRANCE
ΙΝΟVA ΑΕΒΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΑΒΕ

197

0

168

0

1.106

37

877

35

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

0

42

0

0

11.907

3.105

18.806

1.138

Παροχές προς τη διοίκηση και στελέχη της εταιρίας
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης

1.009

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

13

Υποχρεώσεις πρός τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

57

1/1/-30/6/2018

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
FLEXOPACK POLSKA Sp. Zo.o
FLEXOSYSTEMS Ltd -Belgrade

Πωλήσεις
αγ αθών και
υπηρεσιών

Αγ ορές
αγ αθών και
υπηρεσιών

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

1.893

2.683

3.912

1.294

342

0

135

0

FLEXOPACK PTY LTD- AUSTRALIA

5.704

2

8.900

0

FLEXOPACK TRADE AND SERVICES UK LIMITED

1.178

0

1.304

0

0

0

0

0

111

0

90

0

1.119

31

947

30

0

42

0

0

10.345

2.757

15.288

1.324

FLEXOPACK INTERNATIONAL LIMITED
ΙΝΟVA ΑΕΒΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΑΒΕ
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Παροχές προς τη διοίκηση και στελέχη της εταιρίας
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
Υποχρεώσεις πρός τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
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Σηµειώσεις:
1. ∆εν υφίστανται συναλλαγές µε άλλα συνδεδεµένα προς την Εταιρεία µέρη, κατά την έννοια του
∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 24, πλην των ανωτέρω αναφεροµένων.
2. ∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια ή πιστωτικές εν γένει διευκολύνσεις σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοιπά
διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας και τις οικογένειες αυτών.
3. Πλην των ως άνω αµοιβών, δεν υφίστανται άλλες συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και των εν λόγω
διευθυντικών στελεχών και µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
4. Η Εταιρία στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της, έχει παράσχει εγγύηση σε πιστωτικό
ίδρυµα υπέρ της θυγατρικής της Εταιρίας «FLEXOPACK PTY LTD» που εδρεύει στην Αυστραλία, µε
ανώτατο όριο εγγυήσεως το ποσό των 74.000 Ευρώ περίπου.
5. Η Εταιρία έχει χορηγήσει τις ακόλουθες εγγυήσεις και δάνεια υπέρ της θυγατρικής της εταιρίας
«FLEXOPACK POLSKA Sp. Zo.o».
α) Εγγύηση προς τραπεζικό ίδρυµα που εδρεύει στην Πολωνία µε ανώτατο όριο το ποσό των 2,500
εκατ. ευρώ για την εξασφάλιση της αποπληρωµής χορηγηθέντος µακροπρόθεσµου δανείου ύψους
2,500 εκατ. Ευρώ. Το υπόλοιπο του εν λόγω δανείου ανέρχεται την 30.6.2019 σε 1,251 εκατ. Ευρώ.
β) Εγγύηση µε ανώτατο όριο το ποσό των 1.350.000 PLN (περίπου 317.000 ευρώ) για την εξασφάλιση
της αποπληρωµής ισόποσου χορηγηθέντος ορίου βραχυπρόθεσµης χρηµατοδότησης προς την ανωτέρω
θυγατρική της εταιρία.
γ) Χορήγηση εντός του έτους 2018 βραχυπρόθεσµου δάνειο 1,700 εκατ. Ευρώ, µε σκοπό την
αποπληρωµή του επενδυτικού της προγράµµατος και το ποσό αυτό περιλαµβάνεται στον παραπάνω
πίνακα των συναλλαγών (Απαιτήσεις) µεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεµένων µε αυτή µερών.
6. Η Εταιρία έχει προβεί στην χορήγηση δανείου ποσού 500 χιλ. Ευρώ, 5ετούς διάρκειας προς την
θυγατρική της εταιρία στην Αυστραλία «FLEXOPACK PTY LTD», µε σκοπό την υλοποίηση του εν εξελίξει
επενδυτικού της προγράµµατος, το οποίο συνίσταται στην ανάπτυξη και δηµιουργία παραγωγικών
εγκαταστάσεων. Το υπόλοιπο του παραπάνω δανείου ανέρχεται την 30.6.2019 σε 100 χιλ. Ευρώ και
περιλαµβάνεται στον παραπάνω πίνακα των συναλλαγών (Απαιτήσεις) µεταξύ της Εταιρίας και των
συνδεδεµένων µε αυτή µερών.
7. ∆εν υπήρξαν µεταβολές των συναλλαγών µεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεµένων µε αυτή µερών
που θα µπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες στη χρηµατοοικονοµική θέση και τις επιδόσεις της
Εταιρίας για την περίοδο 1.1.2019-30.6.2019.
8. Οι συναλλαγές που περιγράφονται παραπάνω έχουν πραγµατοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της
αγοράς και δεν περιέχουν κανένα εξαιρετικό ή εξατοµικευµένο γνώρισµα, το οποίο θα καθιστούσε
επιβεβληµένη την περαιτέρω και ανά συνδεδεµένο µέρος ανάλυση αυτών.
9. ∆εν υφίσταται οιαδήποτε µεµονωµένη συναλλαγή, η αξία της οποίας υπερβαίνει ποσοστό 10% της
αξίας των στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρίας, όπως αποτυπώνεται στις τελευταίες δηµοσιευµένες
καταστάσεις της.
10. ∆εν υφίσταται οιαδήποτε µεµονωµένη συναλλαγή η οποία να αξιολογείται ως σηµαντική, κατά την
έννοια της µε αριθµό 45/2011 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
11. Οι συναλλαγές της Εταιρίας και τα ανεξόφλητα υπόλοιπα µε τις θυγατρικές της έχουν απαλειφθεί
από τα ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία του Οµίλου.
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Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/130/6/2019

1/1/30/6/2018

1/130/6/2019

1/1/30/6/2018

Πωλήσεις αγ αθών και υπηρεσιών
Σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Σε συγγενείς επιχειρήσεις

0

0

10.604

1.303

1.229

1.303

9.113
1.229

1.303

1.229

11.907

10.343

0

0

3.026

2.685

Αγ ορές αγ αθών και υπηρεσιών
Από θυγατρικές επιχειρήσεις
Από συγγενείς επιχειρήσεις

37

31

37

31

Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη

42

42

42

42

79

73

3.105

2.757

0

0

0

3

Πωλήσεις παγ ίων
Σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Σε συγγενείς επιχειρήσεις

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

17.761

14.251

Απαιτήσεις
Από θυγατρικές επιχειρήσεις
Από συγγενείς επιχειρήσεις

1.044

1.038

1.044

1.038

1.044

1.038

18.806

15.288

0

0

1.103

1.294

35
35

30
30

35
1.138

30
1.324

Υποχρεώσεις
Σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Σε συγγενείς επιχειρήσεις

5.6 Φόρος Εισοδήµατος
Τα ποσά των φόρων εισοδήµατος που βαρύνουν την ενδιάµεση περίοδο αναλύονται ως εξής.

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/130/6/2019
Φόρος Eισοδήµατος

1.481

Αναβαλλόµενος φόρος

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/130/6/2018
1.840

1/130/6/2019

1/130/6/2018

1.477

1.815

(19)

(35)

(72)

(102)

1.462

1.805

1.406

1.713

Ο φόρος εισοδήµατος της ενδιάµεσης περιόδου, έχει υπολογισθεί µε συντελεστή φορολογίας που
ανέρχεται σε 28%. Ο συντελεστή φορολογίας που ίσχυε στην αντίστοιχη ενδιάµεση περίοδο του Α
εξαµήνου 2018 ανερχόταν σε 29%.
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Ο πραγµατικός τελικός φορολογικός συντελεστής διαφέρει από τον ονοµαστικό. Στην διαµόρφωση του
πραγµατικού φορολογικού συντελεστή επιδρούν διάφοροι παράγοντες οι σηµαντικότεροι εκ των οποίων
είναι η µη έκπτωση ορισµένων δαπανών και η µη φορολόγηση ορισµένων εσόδων.

5.7 Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού
Απασχολούµενο προσωπικό την 30/6/2019 : Οµίλου 403 άτοµα. Εταιρίας 290 άτοµα.
Απασχολούµενο προσωπικό την 30/6/2018 : Οµίλου 352 άτοµα. Εταιρίας 246 άτοµα.

5.8 Κέρδη ανά µετοχή
Τα κέρδη ανά µετοχή αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/130/6/2019
Κέρδη µετά απο φόρους που αναλογούν στους
µετόχους της µητρικής (1)
Σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία (2)
Βασικά κέρδη ανά µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή)
(1)/(2)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/130/6/2018

1/130/6/2019

1/130/6/2018

3.496

3.582

3.792

4.102

11.720,024

11.720,024

11.720,024

11.720,024

0,2983

0,3057

0,3236

0,3500

5.9 Μερίσµατα
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής Εταιρίας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις
οικονοµικές καταστάσεις, την ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από την ετήσια Γενική
Συνέλευση των µετόχων.
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγµατοποιήθηκε την 28η Ιουνίου
2019 ενέκρινε µε την κατά νόµο αναγκαία πλειοψηφία.
α) την µη διανοµή οιουδήποτε µερίσµατος τόσο από τα κέρδη της χρήσεως 2018 όσο και από τα κέρδη
προηγουµένων χρήσεων.
β) την µείωση και επιστροφή κεφαλαίου στους µετόχους ποσού 703.201,44 Ευρώ, η οποία θα λάβει
χώρα σε συνέχεια προηγούµενης ισόποσης αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε
κεφαλαιοποίηση µέρους του αποθεµατικού υπέρ το άρτιο.

5.10 Επιµέτρηση εύλογης αξίας
Ο Όµιλος και η Εταιρία χρησιµοποιούν την παρακάτω ιεραρχία για τον προσδιορισµό και τις
γνωστοποιήσεις των εύλογων αξιών χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, µε βάση τη µέθοδο αποτίµησης
που ακολουθεί:
Επίπεδο 1: οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε αναφορά σε δηµοσιευµένες τιµές συναλλαγής ενεργού
χρηµαταγοράς.
Επίπεδο 2: οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε τεχνικές επιµέτρησης για τις οποίες όλες οι παράµετροι
οι οποίες έχουν σηµαντική επίπτωση στην καταχωρηθείσα εύλογη αξία, υποστηρίζονται από τιµές
παρατηρήσιµων συναλλαγών της αγοράς (άµεσα ή έµµεσα).
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Επίπεδο 3: οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε τεχνικές επιµέτρησης για τις οποίες οι παράµετροι οι
οποίες έχουν σηµαντική επίπτωση στην καταχωρηθείσα εύλογη αξία, δεν υποστηρίζονται από τιµές
παρατηρήσιµων συναλλαγών της αγοράς.
Την 30/6/2019 ο Όµιλος δεν είχε χρηµατοοικονοµικά µέσα αποτιµώµενα στις εύλογες αξίες.
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του Οµίλου
αποτελούνται, από ταµειακά διαθέσιµα, απαιτήσεις από πελάτες, δάνεια και λοιπές απαιτήσεις, καθώς
και δάνεια τραπεζών, υποχρεώσεις σε προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις και λόγω κυρίως του
βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα τους οι εύλογες αξίες τους δεν διαφέρουν σηµαντικά από τις λογιστικές
τους αξίες.
Επίσης όλα τα τραπεζικά δάνεια του Οµίλου είναι µεταβλητού επιτοκίου και συνεπώς οι εύλογες αξίες
τους δε διαφέρουν σηµαντικά από τις λογιστικές τους αξίες.

5.11 Αύξηση και ταυτόχρονη µείωση µετοχικού κεφαλαίου µε αύξηση και µείωση της
ονοµαστικής αξίας δια το σύνολο των µετοχών της Εταιρείας.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας που πραγµατοποιήθηκε την 29η Ιουνίου
2019, αποφάσισε, µεταξύ άλλων:
(α) την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 703.201,44 Ευρώ, µε
κεφαλαιοποίηση µέρους του αποθεµατικού «διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση
της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής της Εταιρείας κατά το ποσό των 0,06 Ευρώ, ήτοι από 0,54 Ευρώ
σε 0,60 Ευρώ και
(β) την µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 703.201,44 Ευρώ, µε
αντίστοιχη µείωση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής της Εταιρείας κατά το ποσό των 0,06 Ευρώ,
ήτοι από 0,60 Ευρώ σε 0,54 Ευρώ και επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους µετόχους
της Εταιρείας.
Μετά την ως άνω αύξηση και ταυτόχρονη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε αντίστοιχη
αύξηση και ισόποση µείωση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής, το µετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 6.328.812,96 Ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο και διαιρείται
σε 11.720.024 κοινές, ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,54 Ευρώ εκάστης.
5.12 Επίδραση από την υιοθέτηση του ∆ΠΧΑ 16

Η επίδραση από την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 16 κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 έχει ως εξής.

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1η Ιανουαρίου 2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μεταφορικά
Κτίρια
µέσα

Σύνολο

Κτίρια

Μεταφορικά
µέσα

Σύνολο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
∆ικαιώµατα χρήσης παγίων

547

573

1.119

319

443

761

Σύνολο

547

573

1.119

319

443

761

291

363

654

245

303

548

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώ σεις
Υποχρεώσεις μισθώσεων
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώ σεις
Υποχρεώσεις μισθώσεων

256

209

465

74

139

213

Σύνολο

547

573

1.119

319

443

761
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Η επίδραση από την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 16 για την περίοδο 1/1/2019-30/6/2019 έχει ως εξής.

∆ικαιώ µατα χρήσης παγίω ν

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μεταφορικά
Κτίρια
µέσα
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019

Σύνολο

Κτίρια

Μεταφορικά
µέσα

Σύνολο

547

573

1.119

319

443

761

Προσθήκες

0

111

111

0

111

111

Συν/κές διαφορές αξίας κτήσης

0

1

0

0

0

0

(131)

(117)

(248)

(39)

(81)

(120)

Αποσβέσεις Χρήσης
Συν/κές διαφορές αποσβέσεων
Κόστος Κτήσης την 30η Ιουνίου 2019
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Λογιστική αξία 30 Ιουνίου 2019

1

0

1

0

0

0

546

684

1.230

319

554

872

(131)

(116)

(247)

(39)

(81)

(120)

416

568

984

280

473

753

Η επίδραση από την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 16 την 30/6/2019 αναλύεται ως εξής.

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2019

30/6/2019

∆ικαιώµατα χρήσης παγίων

984

753 Κατάσταση Οικονοµικής θέσης-Ενεργητικό

Υποχρεώσεις µισθώσεων

(541)

(516) Κατ/ση Οικονοµικής θέσης-Μακρ/σµες Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις µισθώσεων

(447)

(240) Κατ/ση Οικονοµικής θέσης-Βραχ/σµες Υ ποχρεώσεις

Πληρωµές υποχρεώσεων µισθώσεων

(271)

(133) Κατ/ση ταµειακών ροών-Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Αποσβέσεις δικαιωµάτων χρήσης παγίων
Τόκοι µισθώσεων

Οι τόκοι µισθώσεων
αποτελεσµάτων.

248

120 Κατ/ση ταµειακών ροών-Λειτουργικές δραστηριότητες

27

17 Κατ/ση Αποτελεσµάτων-Χρηµατοικονοµικά έξοδα

συµπεριλαµβάνονται

στα

χρηµατοοικονοµικά

έξοδα

στην

κατάσταση

Οι µελλοντικές υποχρεώσεις µισθώσεων έχουν ως ακολούθως.
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2019

30/6/2019

Βραχυπρ/σµες Υποχρεώσεις µισθώσεων

447

240

Μακροπρ/σµες Υποχρεώσεις µισθώσεων

541

516

Σύνολο Υποχρεώ σεω ν Μισθώ σεω ν

988

756

Οι µισθώσεις είναι αποπληρωτέες ως ακολούθως:
Εντός ενός έτους

492

273

Εντός του δεύτερου έτους

270

243

Από 3 έως και 5 χρόνια

322

310

0

0

Μείον: Προεξόφληση

(95)

(69)

Σύνολο Υποχρεώ σεω ν Μισθώ σεω ν

988

756

Μετά από 5 χρόνια

Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

42

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

5.13 Σηµαντικότερες µεταβολές στην κατάσταση Οικονοµικής θέσης και Αποτελεσµάτων
περιόδου
∆εν υφίστανται σηµαντικές µεταβολές στην ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 30/6/2019
σε σύγκριση µε την αντίστοιχη της 31/12/2018.
Η επίδραση από την υιοθέτηση του ∆ΠΧΑ 16 αναλύεται στην ανωτέρω σηµείωση 5.12
∆εν υφίστανται επίσης σηµαντικές µεταβολές στην ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών της
ενδιάµεσης περιόδου 1/1/2019-30/6/2019 σε σύγκριση µε την περίοδο 1/1/2018-30/6/2018.
Παρατίθενται κατωτέρω οι µεταβολές στην ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων και συνολικών
εσόδων της ενδιάµεσης περιόδου 1/1/2019-30/6/2019 σε σύγκριση µε την περίοδο 1/1/201830/6/2018.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
O ΟΜΙΛΟΣ
1/130/6/2019

Κύκλος εργασιώ ν

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/130/6/2018

Μετ .

% Μετ .

1/11/130/6/2019 31/6/2018

Μετ .

% Μετ .

45.202

41.841

3.360

8,0%

39.819

36.595

3.224

8,8%

Μικτό Κέρδος

10.994

10.746

249

2,3%

9.618

9.471

147

1,6%

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

(2.129)

(1.925)

(204)

10,6%

(1.565)

(1.436)

(129)

9,0%

Έξοδα λειτουργίας ερευνών & ανάπτυξης (652)

(517)

(135)

26,1%

(539)

(516)

(24)

4,6%

(2.675)

(695)

26,0%

(2.208)

(1.739)

(469)

27,0%

(204)

-65,9%

181

259

(77)

-29,9%

(989) -16,7%

5.487

6.039

(552)

-9,1%

(17)

6,1%

(48)

-86,5%

-

-

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

(3.370)

Άλλα έσοδα-έξοδα εκµετάλλευσης
Λειτουργικό κέρδος
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα

106

310

4.950

5.939

(374)

(320)

(54)

16,9%

63

(448)

512

-114,1%

319

216

103

47,5%

Κέρδη προ φόρω ν

4.958

5.387

(429)

-8,0%

5.198

5.815

(617)

-10,6%

Φόρος εισοδήµατος

(1.462)

(1.805)

343

-19,0%

(1.406)

(1.713)

307

-17,9%

Κέρδη µετά από φόρους

3.496

3.582

(86)

-2,4%

3.792

4.102

(310)

-7,5%

490

33,1%

(52)

-0,7%

Λοιπά Χρηµ/κά Αποτελέσµατα
Αναλογία Αποτελέσµατος
συγγενών επιχειρήσεων

Αποσβέσεις
EBITDA

2.723

1.932

791

41,0%

7.555

7.743

(188)

-2,4%

(296)
7

(279)
55

-

1.972
7.341

-

1.482
7.392

Επισηµαίνονται τα ακόλουθα σχετικά µε τα ανωτέρω στοιχεία της ενοποιηµένης κατάστασης
αποτελεσµάτων της ενδιάµεσης περιόδου 1/1/-30/6/2019 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο της
προηγούµενης χρήσης.
Οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 45,202 εκατ. Ευρώ σηµειώνοντας άνοδο 8,0% ενώ τα µικτά
κέρδη ανήλθαν σε 10,994 εκατ. Ευρώ παρουσιάζοντας άνοδο 2,3%.
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019
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Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 4,950 εκατ. Ευρώ παρουσιάζοντας µείωση 16,7%, οφειλόµενη
κυρίως α) στην αύξηση κατά 41,0% των αποσβέσεων οι οποίες ανήλθαν σε 2,723 εκατ. Ευρώ και β)
στην αύξηση κατά 26% των εξόδων διάθεσης, λόγω αύξησης των πωλήσεων και λόγω του έκτακτου
κόστους που προέκυψε από την συµµετοχή της Εταιρίας στην έκθεση IFFA 2019, που
πραγµατοποιήθηκε στην Φρανκφούρτη Γερµανίας κατά το διάστηµα 04.05-09.05.2019.
Τα Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA)
ανήλθαν σε 7,555 εκατ. Ευρώ µειωµένα κατά 2,4%.
Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 4,958 εκατ. Ευρώ σηµειώνοντας µείωση 8,0%.
Τα κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν σε 3,496 εκατ. Ευρώ µειωµένα κατά 2,4% σε σύγκριση µε την
αντίστοιχη περίοδο του 2018.
Τα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους της κατάστασης συνολικών εσόδων (συναλλαγµατικές
διαφορές ενοποίησης θυγατρικών εξωτερικού) ανήλθαν σε 86 χιλ. ευρώ από 333 χιλ. ευρώ ζηµία την
αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης.

Ο καθαρός δανεισµός του Οµίλου την 30η Ιουνίου 2019 και την 31η ∆εκεµβρίου 2018 αντίστοιχα, είχε
ως εξής:
Ό µιλος

Εταιρεία

30/6/2019 31/12/2018

30/6/2019 31/12/2018

Μακροπρόθεσµες δανειακές τραπεζικές υποχρεώσεις

12.752

14.143

11.859

13.073

Βραχυπρόθεσµες δανειακές τραπεζικές υποχρεώσεις

4.356

4.324

3.627

3.627

17.108

18.467

15.486

16.700

988

0

756

0

18.097

18.467

16.243

16.700

Μείον : ∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα

14.894

13.223

12.518

10.529

Καθαρός ∆ανεισµός (1)

3.202

5.244

3.724

6.171

Σύνολο ιδίων κεφαλαίω ν (2)

70.620

67.741

73.421

70.332

Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια (1)+(2)
Καθαρός ∆ανεισµός / Συνολικά
απασχολούµενα κεφάλαια

73.823

72.985

77.145

76.502

4,3%

7,2%

4,8%

8,1%

Σύνολο τραπεζικού δανεισµού

Υποχρεώσεις μισθώσεων
Σύνολο δανεισµού

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA)
Την ενδιάµεση περίοδο 1/1/-30/6/2019 καθώς και την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης ο
εν λόγω δείκτης διαµορφώθηκε ως εξής.

O ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/130/6/2019

1/130/6/2018

1/130/6/2019

1/130/6/2018

Λειτουργικό κέρδος

4.950

5.939

5.487

6.039

Κατάσταση Αποτελεσµάτων

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων

2.319

1.792

1.697

1.342

Κατάσταση ταµειακών ροών

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων

156

140

156

140

Κατάσταση ταµειακών ροών

Αποσβέσεις δικαιωµάτων χρήσης παγίων

248

0

120

0

Κατάσταση ταµειακών ροών

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων

(118)

(128)

(118)

(128)

Κατάσταση ταµειακών ροών

7.555

7.743

7.341

7.392

EBITDA
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5.14 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων
Την 26η Αυγούστου 2019 ψηφίστηκε από την Βουλή η πλήρης άρση των capital controls που είχαν
επιβληθεί την 29η Ιουνίου του 2015 και από 1η Σεπτεµβρίου του 2019 επιτρέπεται η ελεύθερη
διακίνηση κεφαλαίων από και προς το εξωτερικό.
Η αποκατάσταση της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων αποτελεί αποφασιστικό βήµα για την επιστροφή της
ελληνικής οικονοµίας σε συνθήκες συναλλακτικής οµαλότητας και κανονικότητας, ενώ αναµένεται να
συµβάλει σηµαντικά στην εδραίωση της εµπιστοσύνης, στην ενίσχυση της ρευστότητας και στην
προσέλκυση επενδύσεων.
∆εν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα των ενδιαµέσων εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων σηµαντικά
γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε στον Όµιλο είτε στην Εταιρία, στα οποία να επιβάλλεται αναφορά
από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ).

Kορωπί, 12/9/2019
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