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Η παρούσα Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση, συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 και την επ’ 

αυτού εκδοθείσα Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε αριθµό 7/448/11.10.2007 

και περιλαµβάνει: 

 

(Α) τις δηλώσεις των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

(Β) την έκθεση επισκόπησης των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, 

(Γ) την εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

(∆) τις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις του Α΄ εξαµήνου της χρήσεως 2019, 

(Ε) επεξηγήσεις για τις οικονοµικές καταστάσεις του Α΄ εξαµήνου της χρήσεως 2019, 

(ΣΤ) τα στοιχεία και τις πληροφορίες της περιόδου 01.01.2019 έως 30.06.2019. 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. την 28η Σεπτεµβρίου 2019 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή 

τους στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.karatzis.gr καθώς και στο διαδικτυακό χώρο του Χρηµατιστηρίου Αξιών 

Αθηνών, όπου και θα παραµείνουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε 

(5) ετών από την ηµεροµηνία της συντάξεως και της δηµοσιοποιήσεώς τους.  

 

 

O Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

Αντώνιος Μ. Καράτζης 
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Α. ∆ηλώσεις των Εκπροσώπων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

(σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 

 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ: 

1. Αντώνιος Καράτζης του Μιλτιάδη, Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος, 

2. Μαρία Καράτζη του Μιλτιάδη, ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος, 

3. Κωνσταντίνος Αρχοντάκης του Λεωνίδα, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

 

υπό την ως άνω ιδιότητα µας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας 

µε τη επωνυµία  «ΚΑΡΑΤΖΗ Βιοµηχανικές & Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Ανώνυµος Εταιρεία» (εφεξής καλουµένης για 

λόγους συντοµίας ως «Εταιρεία» δηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουµε: 

 

(α) οι εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας για την περίοδο 1/1/2019 – 30/06/2019, 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, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 

έως 5 του άρ. 5 του Ν. 3556/07, 

 

(β) η εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις 

επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση 

εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων 

που αντιµετωπίζουν, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 6 του αρ. 5 του Ν.3556/07 και των κατά 

εξουσιοδότηση αποφάσεων του ∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  

  

Ηράκλειο, 28 Σεπτεµβρίου 2019 

 

Οι βεβαιούντες, 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ Τα ορισθέντα από το ∆.Σ. µέλη 

   

Αντώνιος Καράτζης Μαρία Καράτζη Κωνσταντίνος Αρχοντάκης 

Α.∆.Τ. Χ 357305 Α.∆.Τ. ΑΜ 456332 Α.∆.Τ.  ΑΕ 456589 



 

 

 

Β. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης του Ανεξάρτητου 
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

 

Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της  

«ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

Εισαγωγή 

Έχουµε επισκοπήσει τη συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση 

χρηµατοοικονοµικής θέσης της «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία), της 30ης Ιουνίου 2019 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις 

συνολικών εσόδων, 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 ∆ιοίκηση 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. 

 

Ηράκλειο, 29 Σεπτεµβρίου 2019 

 
 

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 
 

Εµµανουήλ Νικ. ∆ιαµαντουλάκης 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13101 
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Γ. Εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

Η παρούσα Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η οποία ακολουθεί (εφεξής καλουµένη για λόγους 

συντοµίας ως «Έκθεση»), αφορά στην χρονική περίοδο του Α΄ εξαµήνου της τρέχουσας χρήσεως 2019 

(1.1.2019-30.06.2019). Η Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη µε τις σχετικές διατάξεις του νόµου 

3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως την 

Απόφαση µε αριθµό 7/448/11.10.2007 του ∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Η  παρούσα Έκθεση εµπεριέχει τις σηµαντικές επιµέρους θεµατικές ενότητες, που είναι απαραίτητες, µε βάση το 

ως άνω νοµοθετικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο 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 Εταιρείας «ΚΑΡΑΤΖΗ Βιοµηχανικές & Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Ανώνυµος Εταιρεία» 

(εφεξής καλουµένης για λόγους συντοµίας ως «Εταιρεία» ή «ΚΑΡΑΤΖΗ») καθώς και του Οµίλου ΚΑΡΑΤΖΗ 

στον οποίο, περιλαµβάνονται και οι ακόλουθες θυγατρικές και συνδεµένες εταιρείες: 

 

Η εταιρεία «Αιολική Πνοή Αποσκιάς Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» αγοράστηκε τον Ιανουάριο του 2019, δεν έχει 

δραστηριότητα αλλά κατέχει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό.  

Η Κυπριακή εταιρεία Sempiternal Limited, που επίσης δεν έχει δραστηριότητα, ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2019 για 

να λειτουργήσει ως εταιρεία συµµετοχών.  

Επειδή από την Εταιρεία συντάσσονται και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, η παρούσα έκθεση είναι ενιαία, 

µε κύρια σηµεία αναφοράς τα ενοποιηµένα οικονοµικά δεδοµένα της Εταιρείας και των συνδεδεµένων προς αυτήν 

επιχειρήσεων, και µε αναφορά στα επιµέρους (µη ενοποιηµένα) οικονοµικά δεδοµένα της Εταιρείας, µόνο στα 

σηµεία όπου έχει κριθεί σκόπιµο ή αναγκαίο για καλύτερη κατανόηση του περιεχοµένου της. Η έκθεση 

περιλαµβάνεται αυτούσια µαζί µε τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και τα λοιπά απαιτούµενα από το νόµο 

στοιχεία και δηλώσεις στην εξαµηνιαία οικονοµική έκθεση που αφορά το πρώτο εξάµηνο της χρήσεως 2019. 

 

 

Α.Α. Ονοµασία Εταιρείας Χώρα έδρας ∆ραστηριότητα
Μέθοδος 

ενοποίησης

% 

συµµετοχής

1. MESH PACK GMBH Γερµανία Παραγωγή και εµπορία ειδών συσκευασίας Πλήρης 100%

2. Sempiternal Limited Κύπρος Εταιρεία Συµµετοχών Πλήρης 100%

3. ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. Ελλάδα Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Πλήρης 100%

4. ΚΕΝ Α.Ε. Ελλάδα ∆ιάθεση ηλεκτρικής ενέργειας Πλήρης 100%

5.
ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
Ελλάδα Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Πλήρης 99%

6. CROPPY SOLUTIONS SL Ισπανία Εµπορία υλικών συσκευασίας Πλήρης 90%

7. Karatzis Russia Ltd Ρωσία Εµπορία υλικών συσκευασίας Πλήρης 90%

8. Karatzis Italia Srl Ιταλία Εµπορία υλικών συσκευασίας Πλήρης 51%

9. ZEUS PACKAGING AGRI LTD Ην. Βασίλειο Εµπορία υλικών συσκευασίας Καθαρή θέση 50%

10. Spareal ΙΚΕ Ελλάδα Υπηρεσίες σωµατικής περιποιήσης Καθαρή θέση 50%

11. KKX MARKET ΙΚΕ Ελλάδα Εµπορία τροφίµων, ψιλικών και ποτών Καθαρή θέση 50%

12. Karmyl IKE Ελλάδα Εµπορία ειδών χρυσοχοϊας Καθαρή θέση 50%
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Οι θεµατικές ενότητες της εκθέσεως του ∆Σ και το περιεχόµενο αυτών έχουν ως ακολούθως: 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Σηµαντικά γεγονότα Α΄ εξαµήνου 2019 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β. Εξέλιξη και επιδόσεις της Εταιρείας και του Οµίλου 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάµηνο της χρήσης 

ΕΝΟΤΗΤΑ ∆. Σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε. Στοιχεία και εκτιµήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων του οµίλου κατά το Β΄ εξάµηνο 2019. 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α : Σηµαντικά γεγονότα Α΄ εξαµήνου 2019 

 
Επενδυτικό σχέδιο στην Αιολική ενέργεια : Η θυγατρική εταιρεία «Αιολική Πνοή Αποσκιάς Μονοπρόσωπη 

ΕΠΕ» η οποία κατέχει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9 MW από αιολικό σταθµό, στην θέση «ΑΓΙΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ» της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιστόµου, του ∆ήµου ∆ιστόµου – Αράχοβας – Αντίκυρας της Περιφερειακής 

Ενότητας Βοιωτίας, έλαβε επιτυχώς µέρος στην Ανταγωνιστική ∆ιαδικασία Υποβολής Προσφορών για Σταθµούς 

Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ν. 4414/2016. Κατοχύρωσε σταθερή τιµή 

πώλησης και εξασφάλισε ένταξη του Αιολικού Πάρκου σε καθεστώς στήριξης µε την µορφή λειτουργικής 

ενίσχυσης, µέσω της ανταγωνιστικής διαδικασίας και έλαβε ∆εσµευτική Προσφορά Σύνδεσης. Οι εργασίες 

ανάπτυξης του αιολικού σταθµού ξεκίνησαν στο τέλος του τρέχοντος εξαµήνου, και αναµένεται να τεθεί σε 

λειτουργία ο σταθµός  στις αρχές του 2021. 

 

Ολοκλήρωση Α’ φάσης ολικής ανακαίνισης ξενοδοχείου Nana Βeach: Εντός Απριλίου 2019 

ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η Α΄ φάση του επενδυτικού σχεδίου που περιλαµβάνει τη ριζική ανακαίνιση και 

ενεργειακή αναβάθµιση 200 δωµατίων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, του ξενοδοχείου Nana Beach. Η 

ανακαίνιση του ξενοδοχείου Nana Beach, η οποία θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις έχει συνολικό προϋπολογισµό 

15 εκατ. ευρώ και αναµένεται η υπαγωγή της στις διατάξεις του νόµου 4399/2016. 

 

Έκδοση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θερµοηλεκτρικού σταθµού: Η µητρική εταιρεία έλαβε 

εντός Απριλίου 2019, άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θερµοηλεκτρικού σταθµού µε την τεχνολογία 

συνδυασµένου κύκλου που χρησιµοποιεί ως καύσιµο το φυσικό αέριο, ισχύος 660 MW. Το εκτιµώµενο κόστος της 

επένδυσης προσεγγίζει τα 370 εκατ. ευρώ. 

 

Ανακοίνωση απόφασης δικαστικής διαφοράς: Στο διοικητικό εφετείο Αθηνών εκδικάσθηκε και αναµένεται 

η ανακοίνωση απόφασης αναφορικά µε την αγωγή της µητρικής εταιρείας κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, µε την 

οποία ζητά το ποσό των 3 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά τόκους για την περίοδο που εσφαλµένα επιβλήθηκε 

δηµοσιονοµική διόρθωση (επιστροφή) εισπραχθείσας επιχορήγησης πραγµατοποιθείσας επένδυσης. Η επιστροφή 

της επιχορήγησης διατάχθηκε µε την 54490/ΝΝ 365/Ν. 1892/90/24.7.2001 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής 

Οικονοµίας και ακυρώθηκε µε την υπ’ αριθµ.3582/2010 απόφαση του ΣτΕ µε την οποία δικαιώθηκε οριστικά η 

εταιρεία. 
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Ίδρυση θυγατρικής εταιρείας  στην Κύπρο: Τον Μάρτιο του 2019 η µητρική εταιρεία προχώρησε στην 

ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στην Κύπρο, που θα λειτουργήσει ως εταιρεία συµµετοχών για αποτελεσµατικότερη 

διείσδυση του οµίλου σε νέες αγορές για τα βιοµηχανικά προϊόντα του. 

 

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας: Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 

εταιρείας µας που πραγµατοποιήθηκε στις 8/6/2019 µε απαρτία 87,263% (επί συνόλου 14.679.792 µετοχών 

εκπροσωπήθηκαν 12.908.984) και αριθµό παρισταµένων µετόχων 13, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις: 

1) Οµόφωνα ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2018 έως 31/12/2018 

και τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών. 

2) Οµόφωνα ενέκρινε την διάθεση κερδών χρήσης 2018, η οποία προβλέπει τη µη διανοµή  µερίσµατος. 

3) Οµόφωνα ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2018, αποφάσισε την 

παραίτηση της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των µελών του ∆Σ, εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 102 παρ.7 του Ν.4548/2019 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη 

αποζηµίωσης για την κλεισθείσα χρήση. 

4) Οµόφωνα ενέκρινε τις αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2018 και προέγκρινε τις 

αµοιβές για την εταιρική χρήση από 1/1/2019 έως 31/12/2019. 

5) Οµόφωνα εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία «Grant Thornton A.E.» για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο 

της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 έως 31/12/2019.  

6) Οµόφωνα, ενέκρινε την αύξηση υφιστάµενων εταιρικών εγγυήσεων σε συµβάσεις τραπεζικών 

πιστώσεων της θυγατρικής ΚΕΝ ΑΕ προς τις ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β. Εξέλιξη και επιδόσεις της Εταιρείας και του Οµίλου 

Κύκλος Εργασιών: Οι ενοποιηµένες πωλήσεις του Ά εξαµήνου της χρήσης 2019 ανήλθαν σε 107.624 χιλ. € 

έναντι 78.674 χιλ. € την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, καταγράφοντας αύξηση 28.950 χιλ. € ή 36,8%. Η αύξηση 

των πωλήσεων προέκυψε από τον τοµέα ενέργειας (+27.853 € χιλ.) λόγω της µεγέθυνσης της θυγατρικής ΚΕΝ. 

Στον τοµέα της Βιοµηχανίας, οι πωλήσεις παρουσίασαν µικρή αύξηση κατά 101χιλ€ ή 0,3%. Ο τοµέας 

ξενοδοχειακής δραστηριότητας αυξήθηκε κατά € 997 χιλ ή 29,4% λόγω της συνεισφοράς του νέου ξενοδοχείου 

Nana Princess.  

 

 

 

 

1.1-30.6.2019 1.1-30.6.2018 € %

Βιοµηχανική ∆ραστηριότητα 39.020.376 38.919.367 101.009 0,3%

Ξενοδοχείο 4.384.338 3.387.527 996.811 29,4%

Τοµέας ενέργειας 64.219.267 36.366.694 27.852.573 76,6%

Σύνολο 107.623.980 78.673.587 28.950.393 36,8%

Πωλήσεις (ποσά σε €)
Ο ΟΜΙΛΟΣ Μεταβολή

1.1-30.6.2019 1.1-30.6.2018 € %

Βιοµηχανική ∆ραστηριότητα 36.682.322 34.413.818 2.268.503 6,6%

Ξενοδοχείο 4.384.338 3.387.527 996.811 29,4%

Τοµέας ενέργειας 2.087.770 2.105.316 -17.546 -0,8%

Σύνολο 43.154.429 39.906.661 3.247.769 8,1%

Πωλήσεις (ποσά σε €)
Η ΕΤΑΙΡΙΑ Μεταβολή
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Μικτά κέρδη: Τα Μικτά κέρδη του οµίλου ανήλθαν σε 18.010 χιλ. € έναντι 14.049 χιλ. € την αντίστοιχη περυσινή 

περίοδο, αυξηµένα κατά 3.960 χιλ. € (28,2%). Το µικτό αποτέλεσµα της βιοµηχανικής δραστηριότητας µειώθηκε 

κατά 8,5% λόγω της αύξησης του κόστους πωλήσεων. Το µικτό περιθώριο της µητρικής εταιρείας για τη 

βιοµηχανική δραστηριότητα µειώθηκε από 29% σε 27%. Τέλος, το µικτό αποτέλεσµα της ξενοδοχειακής 

δραστηριότητας είναι αρνητικό λόγω της εποχικότητας. Τα αποτελέσµατα του τοµέα ενέργειας ενισχύθηκαν 

σηµαντικά λόγω της µεγέθυνσης και της αποδοτικότερης λειτουργίας της ΚΕΝ ΑΕ αυξάνοντας κατά 5.235 χιλ.€ ή 

137,8%.    

 

 

 

 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA): Η 

αύξηση των µικτών αποτελεσµάτων οδήγησε και σε αύξηση του δείκτη EBITDA. Κατά το Α΄ εξάµηνο του 2019 ο 

ενοποιηµένος δείκτης EBITDA ανήλθε σε 12.435 χιλ. € έναντι 10.093 χιλ. € της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, 

δηλαδή υπήρξε αύξηση 2.341 χιλ. € ή 23,2% µε την αύξηση να προέρχεται από τον τοµέα ενέργειας λόγω της 

κερδοφορίας της ΚΕΝ. 

 

 

 

 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων : Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 8.063 χιλ. € έναντι 6.412 χιλ. € 

και τα εταιρικά σε 5.191 χιλ. € έναντι 6.148 χιλ. € την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.  

 

Ταµειακές ροές : Οι καθαρές λειτουργικές ταµειακές ροές του οµίλου ανήλθαν σε 13.675 χιλ. € και της εταιρείας 

σε 8.464 χιλ. €. Η επίτευξη ισχυρών λειτουργικών ταµειακών ροών συνέβαλε στην απρόσκοπτη χρηµατοδότηση 

των επενδυτικών σχεδίων του οµίλου. 

1.1-30.6.2019 1.1-30.6.2018 € %

Βιοµηχανική ∆ραστηριότητα 9.809.151 10.726.197 -917.046 -8,5%

Ξενοδοχείο -831.387 -474.198 -357.189 75,3%

Τοµέας ενέργειας 9.031.883 3.797.336 5.234.546 137,8%

Σύνολο 18.009.647 14.049.335 3.960.311 28,2%

Μικτά κέρδη (ποσά σε €)
Ο ΟΜΙΛΟΣ Μεταβολή

1.1-30.6.2019 1.1-30.6.2018 € %

Βιοµηχανική ∆ραστηριότητα 9.752.960 10.000.532 -247.571 -2,5%

Ξενοδοχείο -831.387 -662.468 -168.919 25,5%

Τοµέας ενέργειας 1.423.452 1.417.071 6.382 0,5%

Σύνολο 10.345.026 10.755.134 -410.109 -3,8%

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Μεταβολή
Μικτά κέρδη (ποσά σε €)

1.1-30.6.2019 1.1-30.6.2018 1.1-30.6.2019 1.1-30.6.2018

Βιοµηχανική ∆ραστηριότητα 25% 28% 27% 29%

Ξενοδοχείο -19% -14% -19% -20%

Τοµέας ενέργειας 14% 10% 68% 67%

Μικτό περιθώριο
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

1.1-30.6.2019 1.1-30.6.2018 € %

Βιοµηχανική ∆ραστηριότητα 7.049.715 8.245.472 -1.195.757 -14,5%

Ξενοδοχείο -470.987 -149.298 -321.689 215,5%

Τοµέας ενέργειας 5.855.828 1.997.699 3.858.129 193,1%

Σύνολο 12.434.556 10.093.873 2.340.683 23,2%

EBITDA (ποσά σε €)
ΜεταβολήΟ ΟΜΙΛΟΣ

1.1-30.6.2019 1.1-30.6.2018 € %

Βιοµηχανική ∆ραστηριότητα 7.648.378 7.762.345 -113.967 -1,5%

Ξενοδοχείο -470.986 -332.010 -138.976 41,9%

Τοµέας ενέργειας 1.821.436 1.805.910 15.526 0,9%

Σύνολο 8.998.828 9.236.246 -237.417 -2,6%

EBITDA (ποσά σε €)
Η ΕΤΑΙΡΙΑ Μεταβολή
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Κύρια στοιχεία κατάστασης οικονοµικής θέσης : 

� Η αξία κτήσης των παγίων του οµίλου την 30.06.2019 ανέρχεται σε 207.713 χιλ. € έναντι 192.683 χιλ. 

€ την 30.06.2018. Πραγµατοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 9.547 χιλ.€ περίπου που αφορούν κυρίως την 

ανακαίνιση του ξενοδοχείου Nana Beach ενώ οι αποσβέσεις παρέµειναν περίπου στα ίδια επίπεδα µε την 

προηγούµενη συγκρίσιµη περίοδο. Σηµειώνεται ότι στην αξία κτήσης των παγίων του Οµίλου 

περιλαµβάνεται και ποσόν 2.905χιλ.€ που αφορά δικαιώµατα χρήσης ενσώµατων παγίων (Rights Of Use- 

ROU) από την 1η εφαρµογή του IFRS 16. 

� Τα αποθέµατα ανέρχονται σε 22.657 χιλ. € έναντι 28.388 χιλ. € την 31.12.2018 και παρουσιάζουν  

µείωση 20,2%. Η πολιτική των αυξηµένων αποθεµάτων συνιστά επιλογή της ∆ιοίκησης για την 

αναπροσαρµογή των stock ασφαλείας και την εξυπηρέτηση των παραγγελιών.  

� Οι εµπορικές απαιτήσεις του οµίλου αυξήθηκαν σε 33.711 χιλ. € από 19.192 χιλ. € την 31.12.2018. Η 

αύξηση αυτή οφείλεται αφενός στη µεγέθυνση της ΚΕΝ αφετέρου στην εποχικότητα του ξενοδοχείου 

και τις αυξηµένες πωλήσεις του τοµέα βιοµηχανίας στο τέλος του εξαµήνου. 

� Τα ταµειακά διαθέσιµα του Οµίλου ανέρχονται σε 58.804 χιλ. € (31.12.2018: 39.839 χιλ.€) και αυξήθηκαν 

σηµαντικά λόγω εκταµίευσης νέων δανείων που έµειναν αδιάθετα και λόγω των λειτουργικών ταµειακών 

ροών ποσού 13.675 χιλ. €. 

� Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του οµίλου αυξήθηκαν σε 14.008 χιλ. € από 9.107 χιλ. €,   λόγω 

των αυξηµένων υποχρεώσεων της ΚΕΝ. 

� Οι εµπορικές υποχρεώσεις του οµίλου ανέρχονται σε 18.688 χιλ. € από 14.619 χιλ. € και οφείλονται τόσο 

στην αύξηση υποχρεώσεων της µητρικής λόγω των νέων επενδύσεων (+3,1εκατ€) αλλά και την 

µεγέθυνση των εµπορικών υποχρεώσεων της ΚΕΝ (+1,7εκατ.€).  

� Ο καθαρός δανεισµός του οµίλου ανέρχεται σε 12.435χιλ.€ από 17.897 χιλ. €. Η αύξηση οφείλεται σε 

νέα δάνεια για τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων του οµίλου. 

 

Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες:  Τόσο οι δείκτες χρηµατοοικονοµικής ισορροπίας όσο και οι δείκτες απόδοσης 

του Οµίλου αξιολογούνται ως ιδιαίτερα θετικοί. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο κίνησης 60.110.046 43.192.285

Σύνολο υποχρεώσεων / Ίδια κεφάλαια 94,9% 76,4%

∆ανειακές υποχρεώσεις  / Ίδια κεφάλαια 51,5% 43,4%

1/1 - 30/6/2019 1/1 - 30/6/2018

Κύκλος Εργασιών 107.623.980 78.673.587

EBITDA / Μόνιµα Κεφάλαια 6,4% 6,0%

EBITDA / Kύκλο Εργασιών 11,6% 12,8%

Κάλυψης Χρηµατοοικονοµικών Εξόδων  9,73 12,78

Βασικοί ∆είκτες 30/6/2019 31/12/2018
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Ορισµοί και συµφωνία των Εναλλακτικών ∆εικτών Μέτρησης Απόδοσης (“Ε∆ΜΑ”) 

Εναλλακτικοί ∆είκτες Μέτρησης Απόδοσης (“Ε∆ΜΑ”) 

Οι προσαρµοσµένοι αυτοί δείκτες υπολογίζονται χρησιµοποιώντας συνδυασµούς κονδυλίων των οικονοµικών 

καταστάσεων ή/και αφαιρώντας από τους οικονοµικούς δείκτες, οι οποίοι έχουν υπολογιστεί από κονδύλια των 

ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων εξωγενή ή µη επαναλαµβανόµενα γεγονότα προκειµένου οι δείκτες αυτοί να 

καθίστανται συγκρίσιµοι ανάµεσα στις εταιρικές χρήσεις. 

Κατά την περιγραφή της απόδοσης του Οµίλου αξιολογούνται από τη διοίκηση ο EBITDA και ο δείκτης µόχλευσης. 

 

EBITDA: Ο EBITDA αποτελεί δείκτη απεικόνισης της λειτουργικής κερδοφορίας του Οµίλου και υπολογίζεται ως 

εξής: Αποτελέσµατα προ φόρων µείον τα επενδυτικά αποτελέσµατα, µείον τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα, 

πλέον αποσβέσεων, µείον τις αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις επιχορηγήσεων.  

 

 

Συντελεστής µόχλευσης : Ο Όµιλος ελέγχει και παρακολουθεί την κεφαλαιακή του επάρκεια µε βάση το 

συντελεστή µόχλευσης, ο οποίος υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισµό µε τα συνολικά απασχολούµενα 

κεφάλαια. Ως «καθαρός δανεισµός» νοείται το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων (µακροπρόθεσµων και 

βραχυπρόθεσµων) µείον τα ταµειακά διαθέσιµα ενώ ως «συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια», λαµβάνεται το 

άθροισµα των ιδίων κεφαλαίων πλέον του καθαρού δανεισµού. Η διοίκηση στοχεύει στη διατήρηση του 

συντελεστή µόχλευσης σε επίπεδο µικρότερο του 40%. 

 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάµηνο της χρήσης 

 

Κίνδυνος επιτοκίου : Οι δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε το επιτόκιο Euribor 

και ως εκ τούτου υφίσταται τέτοιος κίνδυνος που είναι ανάλογος του νοµισµατικού µεγέθους του δανεισµού. 

Μεταβολή του επιτοκίου βάσης κατά ±100 µονάδες (±1%), ceteris paribus, αναµένεται να µεταβάλει το 

χρηµατοοικονοµικό κόστος κατά περίπου ±712 χιλ. ευρώ σε ετήσια βάση. ∆εν χρησιµοποιούνται από την εταιρεία 

και τον Όµιλο παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα αντιστάθµισης κινδύνου. Για την τρέχουσα περίοδο, ο 

όµιλος είχε µέσο ετήσιο επιτόκιο της τάξης του 3,5%, και δεν αναµένονται σηµαντικές µεταβολές στο Β΄ Εξάµηνο 

της τρέχουσας χρήσης. 

 

Υπολογισµός EBITDA 30/6/2019

Κέρδη προ φόρων 8.063.316

Χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά αποτελέσµατα 1.161.399

Αποσβέσεις 3.298.606

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων -88.764

EBITDA 12.434.557

30/6/2019 31/12/2018

Συνολικός δανεισµός 71.239.044 57.735.187

Μείον :  Χρηµατικά διαθέσιµα 58.804.192 39.838.519

Καθαρός δανεισµός (α) 12.434.851 17.896.668

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 138.346.152 132.941.081

Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια (β) 150.781.003 150.837.749

Συντελεστής µόχλευσης (α) / (β) 8% 12%

Ο ΟΜΙΛΟΣ

30/6/2019 31/12/2018

Κίνδυνος/Ύψος δανεισµού 71.239.044 57.735.187

Μεταβολές Επιτοκίου βάσης

± 1% 712 577

Ανάλυση ευαισθησίας 

επιτοκίου (sensitivity analysis 

Μεταβολές Τόκων 

Ενοποιηµένα
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Πιστωτικός κίνδυνος : Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από τις 

εταιρείες του Οµίλου. Όπου κρίνεται κατάλληλο, ζητείται επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της 

πίστωσης. Η εταιρεία από 01.01.2018 εφάρµοσε το ∆ΠΧΑ 9 χρησιµοποιώντας την απλοποιηµένη προσέγγιση για 

την εκτίµηση των αναµένων πιστωτικών ζηµιών από εµπορικές απαιτήσεις και τον υπολογισµό των προβλέψεων. 

Η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο την 30.06.2019 ανέρχεται σε περίπου 105,2 εκατ.€ 

(συµπεριλαµβανόµενων των ταµειακών διαθεσίµων).  

Τοµέας Βιοµηχανίας: Επισηµαίνεται ότι λόγω του εξαγωγικού χαρακτήρα της εταιρείας δεν υπάρχουν 

σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου στην Ελλάδα µε εξαίρεση δύο πελάτες µε συνολικό υπόλοιπο 3,1 

εκ. ευρώ ή ~9% στο σύνολο. Για τους πελάτες εξωτερικού η εταιρεία έχει προβεί σε ασφαλιστική κάλυψη 

πιστώσεων καλύπτοντας το 80% της αξίας των παραγγελιών.  

Τοµέας Ξενοδοχείων: ∆εν υπάρχουν σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου ούτε υψηλός κίνδυνος 

αντισυµβαλλόµενου. Η εταιρεία δεν είχε συναλλαγές µε τον τουριστικό οργανισµό Thomas Cook. 

Τοµέας Ενέργειας: Στον τοµέα της παραγωγής ενέργειας υφίσταται συγκέντρωση απαιτήσεων από τον πελάτη 

∆ΑΠΕΕΠ ΑΕ (πρώην ΛΑΓΗΕ), οι απαιτήσεις αυτές την 30.06.2019 ανέρχονταν σε 2,47εκ.€ έναντι 1,9 εκ.€ στη 

λήξη της προηγούµενης χρήσης και αντιστοιχούν στο ~7% των εµπορικών απαιτήσεων του Οµίλου.  

Ως προς τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας ο κίνδυνος συγκέντρωσης είναι περιορισµένος καθότι οι 

απαιτήσεις της εταιρείας προέρχονται από ευρεία βάση καταναλωτών (επιχειρήσεων και νοικοκυριών) και έχουν 

επαρκή διασπορά. 

Ο κίνδυνος αντισυµβαλλόµενου είναι υψηλός λόγω του νοµισµατικού µεγέθους των απαιτήσεων, ενώ στατιστικά 

είναι αναµενόµενο ότι θα προκύψουν πιστωτικές ζηµίες σε µια ευρεία βάση πελατών ανεξάρτητα από την 

αποτελεσµατικότητα των  πολιτικών που εφαρµόζει η εταιρεία. Ο πιστωτικός κίνδυνος αυξάνεται: 

� όσο το διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυρών και επιχειρήσεων πιέζεται από τα µακροοικονοµικά µεγέθη 

και την φορολογία, άµεση ή έµµεση ή ειδική που σχετίζεται µε επιβαρύνσεις στους λογαριασµούς 

ρεύµατος 

� όσο το κόστος της προσφερόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από τους παραγωγούς αυξάνεται 

� από την όξυνση του ανταγωνισµού στον κλάδο των παρόχων ενέργειας 

Ο Όµιλος εφαρµόζει διαδικασίες για την πρόληψη και τον περιορισµό των πιστωτικών ζηµιών. Ειδικότερα :   

� αξιολόγηση του οικονοµικού profile του πελάτη σε κάθε στάδιο και ιδιαιτέρα σε αυτό της αποδοχής του 

� λήψη εγγυήσεων 

� διασύνδεση πληρωµών µε πιστωτικές κάρτες & τραπεζικούς λογαριασµούς 

� παροχή έκπτωσης συνέπειας 

� συνεχή παρακολούθηση καθυστερήσεων 

� διακοπή ζηµιογόνων συµβάσεων   

 

Κίνδυνος ρευστότητας: ∆εν υφίσταται κίνδυνος ρευστότητας καθότι ο Όµιλος διαθέτει υψηλά ταµειακά 

διαθέσιµα και θετικό κεφάλαιο κίνησης. Τα διαθέσιµα του Οµίλου την 30.06.2019 ανέρχονται σε 58.804 χιλ. ευρώ, 

το καθαρό κεφάλαιο κίνησης του Οµίλου κατά την 30.06.2019  ήταν 60.110 χιλ. ευρώ έναντι 43.192 χιλ. ευρώ 

στη λήξη της προηγούµενης χρήσης, ενώ ο δείκτης γενικής ρευστότητας ανέρχεται σε 1,79 (2018: 1,65). 
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Κίνδυνος διακυµάνσεων τιµών βασικών Α΄ υλών : Ο Όµιλος εκτίθεται στον κίνδυνο µεταβολών της τιµής 

του πολυαιθυλενίου (PE) ως βασικής βιοµηχανοποιούµενης πρώτης ύλης. Πρόκειται για παράγωγο προϊόν του 

πετρελαίου (αιθυλένιο) και η τιµή του επηρεάζεται εν µέρει από τις τιµές του πετρελαίου. Για την αντιµετώπιση 

του κινδύνου ο όµιλος παρακολουθεί καθηµερινά την τιµή του πολυαιθυλενίου και βρίσκεται σε συνεχή 

διαπραγµάτευση µε τους προµηθευτές προκειµένου να περιορίσει τη διακύµανση της τιµής της Ά ύλης. Αυτό 

επιτυγχάνεται µε ορθολογική διαχείριση αποθεµάτων Ά ύλης σε σχέση µε τις παραγγελίες των πελατών. Επιπλέον, 

σε συµφωνίες µε σηµαντικούς πελάτες ο Όµιλος έχει φροντίσει να συµπεριλάβει την µεταβλητότητα της τιµής 

του πολυαιθυλενίου στον προσδιορισµό της τιµής των προϊόντων. Μία αύξηση της τιµής του πολυαιθυλενίου 5%, 

ceteris paribus, επιφέρει αύξηση στο κόστος των αναλώσεων περίπου 1.500 χιλ € σε ετήσια βάση ή συνολικά 

αύξηση του βιοµηχανικού κόστους παραγωγής κατά 2,5% περίπου. 

 
Συναλλαγµατικός κίνδυνος: ∆εν υφίσταται σηµαντικός συναλλαγµατικός κίνδυνος από εµπορικές συναλλαγές 

για τον όµιλο και την µητρική εταιρεία, καθώς οι περισσότερες συναλλαγές διακανονίζονται σε ευρώ. Ο 

συναλλαγµατικός κίνδυνος περιορίζεται στη µετατροπή των στοιχείων οικονοµικής θέσης της θυγατρικής Karatzis 

Russia, καθώς και την ενσωµάτωση του αποτελέσµατος της συγγενούς Zeus Packaging Agri Ltd.  

 

Συµβατικός & Κανονιστικός κίνδυνος: Ο Όµιλος εκτίθεται σε κινδύνους που απορρέουν από την φύση των 

δραστηριοτήτων του και την λειτουργία του στην κρατικά εποπτευόµενη αγορά ενέργειας καθώς και τη συµµετοχή 

της θυγατρικής KEN σε δηµοπρασίες αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (NOME). 

 

Μακροοικονοµικός κίνδυνος: Ως συνέπεια της ολοκλήρωσης του προγράµµατος δηµοσιονοµικής 

προσαρµογής, το οικονοµικό κλίµα αποκαθίσταται, η ρευστότητα του τραπεζικού συστήµατος και της οικονοµίας 

βελτιώνεται και οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών οµολόγων αποκλιµακώνονται ενώ σηµαντικό πιστωτικό 

γεγονός συνιστά η κατάργηση από 01 Σεπτεµβρίου των περιορισµών στις κινήσεις κεφαλαίων (capital controls). 

Η άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων σηµατοδότησε την επιστροφή στην κανονικότητα για την 

ελληνική αγορά και για το τραπεζικό σύστηµα συµβάλλοντας στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιτάχυνση 

της ανάπτυξης και στην περαιτέρω αναβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της οικονοµίας . 

Ωστόσο, τα µακροοικονοµικά µεγέθη στο βαθµό που επηρεάζουν το διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυρών και 

επιχειρήσεων, δηλαδή των καταναλωτών ενέργειας, επηρεάζουν στην ίδια κατεύθυνση τις χρηµατορροές και το 

εισόδηµα της θυγατρικής ΚΕΝ και κατά συνέπεια του Οµίλου. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ∆. Σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

 

Οι συνδεδεµένες µε την ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. εταιρείες είναι οι ακόλουθες: 

 

Θυγατρικές 

� MESHPACK GMBH, µε έδρα το Kusey Γερµανίας, θυγατρική στην οποία συµµετέχει η ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ µε 

ποσοστό συµµετοχής 100%. 

� CROPPY SOLUTIONS S.L., µε έδρα το Valladolid Ισπανίας, θυγατρική στην οποία συµµετέχει η ΚΑΡΑΤΖΗ 

ΑΕ µε ποσοστό συµµετοχής 90%. 

� ΚΕΝ Α.Ε., µε έδρα την Ν. Αλικαρνασσό Ηρακλείου και ποσοστό συµµετοχής 100%. 

� ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ µε έδρα τη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου 

µε ποσοστό συµµετοχής 99,99%. 

� KARATZIS ITALIA SRL, µε έδρα το Μιλάνο της Ιταλίας και ποσοστό συµµετοχής 51%. 

� KARATZIS RUSSIA LTD, µε έδρα το Κρασνοντάρ της Ρωσίας και ποσοστό συµµετοχής 90%. 

� ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ µε έδρα την Ν. 

Αλικαρνασσό Ηρακλείου και ποσοστό συµµετοχής 100%. 

� Sempiternal Limited, µε έδρα το Λεµεσός της Κύπρου και ποσοστό συµµετοχής 100% 

 

Συγγενείς 

� ZEUS PACKAGING AGRI LTD, µε έδρα το Ηνωµένο Βασίλειο και ποσοστό συµµετοχής 50%. 

� KKX MARKET ΙΚΕ, µε έδρα την Ν. Αλικαρνασσό Ηρακλείου και ποσοστό συµµετοχής 50%. 

� Karmyl IKE, µε έδρα την Ν. Αλικαρνασσό Ηρακλείου και ποσοστό συµµετοχής 50%. 

� Spareal ΙΚΕ, µε έδρα την Ν. Αλικαρνασσό Ηρακλείου και ποσοστό συµµετοχής 50%. 

 

Λοιπά Συνδεµένα µέρη 

� PLUSPACK Α.Ε., µε έδρα τη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, συγγενής εταιρεία στην οποία βασικοί µέτοχοι και µέλη 

της διοίκησης είναι ο Αντώνιος Καράτζης (διευθύνων σύµβουλος, πρόεδρος ∆Σ και βασικός µέτοχος της 

ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.) και η Μαρία Καράτζη (διευθύνουσα σύµβουλος και βασική µέτοχος της ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.). 

� AK GRAFF A.E., µε έδρα τη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου στην οποία βασικός µέτοχος και µέλος της διοίκησης είναι 

ο Αντώνιος Καράτζης (πρόεδρος ∆Σ, διευθύνων σύµβουλος και βασικός µέτοχος της ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.) 

� ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ Α.Ε., µε έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, στην οποία ∆ιευθύνων Σύµβουλος είναι ο Ελευθέριος 

Αντωνακάκης, µη εκτελεστικό µέλος της ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. 

� ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Π.Ε. (I.C.C. L.T.D.), µε έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, στην οποία 

πρόεδρος του ∆.Σ. είναι ο Ελευθέριος Αντωνακάκης, µη εκτελεστικό µέλος της ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. 

 

Οι πάσης φύσεως συναλλαγές των συνδεδεµένων µερών για το Α΄ Εξάµηνο του 2019, καθώς και τα υπόλοιπα 

των απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 30/06/2019, αναλύονται παρακάτω (τα ποσά είναι εκφρασµένα σε 

ευρώ): 
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Αναλυτικότερα και µε σκοπό ειδικότερου προσδιορισµού των ως άνω συναλλαγών διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

� Τα έσοδα της ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ από την MESHPACK GMBH προέρχονται από πωλήσεις προϊόντων. Τα έσοδα 

της MESHPACK GMBH από την ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ προέρχονται επίσης από πωλήσεις προϊόντων. Επίσης 

σηµειώνουµε ότι στο εξάµηνο του 2019, η MESHPACK είχε έσοδα από την ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ για την πώληση 

µηχανηµάτων παραγωγής ποσού 786 χιλ. €. 

� Τα έσοδα της ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ από την CROPPY SOLUTIONS S.L., την KARATZIS ITALIA SRL & την 

KARATZIS RUS LTD αφορούν την πώληση προϊόντων. 

� Τα έσοδα της ΚΕΝ από την ΚΑΡΑΤΖΗ και τα λοιπά συνδεµένα µέρη αφορούν λογαριασµούς ηλεκτρικού 

ρεύµατος. 

� Τα έσοδα της ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. από την ΚΑΡΑΤΖΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αφορούν έσοδα ενοικίων εγκαταστάσεων 

διοίκησης. 

� Τα έσοδα της ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ από την ZEUS PACKAGING AGRI (συγγενής) προέρχονται από πωλήσεις 

προϊόντων.  

� Τα έσοδα της ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ από την PLUSPACK ΑΕ (λοιπά συνδεµένα µέρη) προέρχονται από την πώληση 

άχρηστου υλικού (scrap), ενώ τα έξοδα αφορούν αγορές προϊόντων της PLUSPACK ΑΕ (πλαστικές 

σακούλες απορριµµάτων). 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε. Στοιχεία και εκτιµήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων του οµίλου κατά το Β΄ 

εξάµηνο 2019. 

 

• Στη βιοµηχανική δραστηριότητα του οµίλου αναµένεται µικρή αύξηση του κύκλου εργασιών λόγω των 

επεκτάσεων σε νέες  αγορές. Όσον αφορά το κόστος παραγωγής εκτιµάται ότι θα παραµένει σταθερό, αν 

και δεν µπορεί να υπάρξει ασφαλής πρόβλεψη λόγω της µεγάλης µεταβλητότητας στην τιµή του 

πολυαιθυλενίου.   

Υπόλοιπα & Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη (∆.Λ.Π.24)

Εταιρείας Πωλήσεις Αγορές / ∆απάνες Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

MESHPACK 184.191 1.033.131 356.895 1.033.131 

CROPPY SOLUTIONS 406.002  - 210.153  - 

KARATZIS RUS LTD 583.700 15.559 33.072 (4.346)

KARATZIS ITALIA  -  - 150.000  - 

ΚΑΡΑΤΖΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΕ 1.200  - 200  - 

ΚΕΝ 12.800 676.417 21.344 198.780 

ZEUS PACKAGING AGRI LTD 986.776  - 1.003.544  - 

Λοιπά Συνδεµένα Μέρη 416.753 219.235 366.915 15.370 

ΣΥΝΟΛΟ 2.591.422 1.944.341 2.142.124 1.242.935 

ε) Αµοιβές & 

έξοδα 
στ) Απαιτήσεις ζ) Υποχρεώσεις

Μέλη ∆Σ και διευθυντικά στελέχη 384.538 86.250 10.838 

Οµίλου Πωλήσεις Αγορές / ∆απάνες Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

ZEUS PACKAGING AGRI LTD 986.776  - 1.003.544  - 

Λοιπά Συνδεµένα Μέρη 416.753 219.235 366.915 15.370 

ε) Αµοιβές & 

έξοδα 
στ) Απαιτήσεις ζ) Υποχρεώσεις

Μέλη ∆Σ και διευθυντικά στελέχη 462.687 86.250 10.838 
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• Μετά το πέρας της τουριστικής σαιζόν προγραµµατίζεται ολοκλήρωση της Β΄ φάσης ανακαίνισης του 

ξενοδοχείου Nana Beach που περιλαµβάνει το σύνολο των δωµατίων, επισιτιστικών τµηµάτων, 

κολυµβητικών δεξαµενών και συνεδριακού κέντρου και Spa συνολικού προϋπολογισµού 15 εκατ.€.  

• Αναφορικά µε το νέο υπερπολυτελές ξενοδοχείο Nana Princess αναµένεται να συνεισφέρει ουσιαστικά στην 

αύξηση του κύκλου εργασιών του ξενοδοχειακού τοµέα, µε δεδοµένο ότι το 2019 είναι πρώτη ολοκληρωµένη 

σεζόν λειτουργίας. 

• Ως προς τον κλάδο παραγωγής ενέργειας, οι πωλήσεις του κλάδου φωτοβολταϊκών εξαρτώνται από τις 

καιρικές συνθήκες (επίπεδο ηλιοφάνειας). Για την χρήση 2019 δεν αναµένονται αξιοσηµείωτες µεταβολές σε 

σχέση µε το 2018. 

• Ο επενδυτικός σχεδιασµός του οµίλου ΚΑΡΑΤΖΗ στον ενεργειακό τοµέα περιλαµβάνει την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών αδειοδότησης δύο αιολικών σταθµών ισχύος 3 MW έκαστος. Επιπρόσθετα επενδύει στον τοµέα 

εκµετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας, έχοντας καταθέσει άδειες φωτοβολταϊκών σταθµών συνολικής 

εγκατεστηµένης ισχύος 150 MW στην κεντρική Ελλάδα, συνολικού προϋπολογισµού 83 εκατ. ευρώ. 

Τέλος µε γοργούς ρυθµούς προχωρούν οι διαδικασίες για τις αδειοδοτήσεις των ΦΒ πάρκων προκειµένου να 

συµµετάσχουν στην διαγωνιστική διαδικασία και η υλοποίηση των σχεδίων να ξεκινήσει εντός του 2020. Ο 

Όµιλος στοχεύει στην ενδυνάµωση της θέσεως του στις ΑΠΕ µε τη διενέργεια νέων επενδύσεων. 

• Αναφορικά µε τον κλάδο της εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, που δραστηριοποιείται η θυγατρική ΚΕΝ ΑΕ να 

σηµειωθεί ότι το οικονοµικό κα λειτουργικό αποτέλεσµα κρίνεται ικανοποιητικό. Μέσω της  ορθολογικής 

διαχείρισης των πόρων της εταιρείας και της µεγιστοποίησης της απόδοσης του υφιστάµενου πελατολογίου 

αναµένεται να συνεχιστεί αναλογικά η αποτελεσµατικότητα της και στο β εξάµηνο της χρήσης.  

 

 

 

 

Ηράκλειο, 28 Σεπτεµβρίου 2019 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Αντώνιος Καράτζης 
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∆. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου  1/1/2019 – 30/6/2019 

 

 
 

 

 

 

 

  

Σηµ.

Ενεργητικό 30/6/2019 31/12/2018 30/6/2019 31/12/2018

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού

Ενσώµατα πάγια & προκαταβολές 4 129.885.407 121.620.197 118.701.531 109.932.926

Ασώµατα περιουσιακά στοιχεία 5 1.535.168 1.589.370 263.707 276.922

Επενδύσεις σε θυγατρικές - - 9.798.159 9.717.159

Επενδύσεις σε συγγενείς 18 600.066 473.101 70.125 65.125

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 324.370 398.371 - -

Mη κυκλοφορούντα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 762.026 366.645 231.000 231.000

133.107.037 124.447.684 129.064.522 120.223.133

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία

Αποθέµατα 22.657.215 28.387.595 19.496.966 25.197.897

Εµπορικοί χρεώστες 6 33.710.745 19.192.236 17.821.197 6.146.050

Συµβατικά περιουσιακά στοιχεία 8.603.359 9.114.562 - -

Άλλα στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 10.012.902 10.157.002 6.857.602 7.695.640

Προπληρωµές 2.642.524 3.359.963 331.633 603.312

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω 

αποτελεσµάτων 
30.000 30.000 30.000 30.000

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 7 58.804.192 39.838.519 52.988.185 35.155.614

136.460.937 110.079.877 97.525.582 74.828.513

Σύνολο Ενεργητικού 269.567.974 234.527.561 226.590.104 195.051.646

  

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 24.662.051 24.662.051 24.662.051 24.662.051

Λοιπά αποθεµατικά κεφάλαια 65.333.935 64.803.393 64.173.456 63.705.050

Αποτελέσµατα εις νέον 48.245.826 43.362.911 42.798.160 39.725.838

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της 

Μητρικής
138.241.812 132.828.355 131.633.667 128.092.938

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 104.340 112.726 - -

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 138.346.152 132.941.081 131.633.667 128.092.938

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός 8 42.831.753 26.219.726 42.100.766 25.091.640

Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση 9 4.801.259 4.355.907 4.155.492 4.141.117

Λοιπές προβλέψεις 14 862.826 804.311 706.480 668.011

Χρηµατοδοτικές συµβάσεις - 328 - -

Ωφελήµατα προσωπικού 954.859 900.824 908.911 869.876

Λοιπές µακρ. Υποχρεώσεις 2.744.694 2.417.791 926.757 977.687

Υποχρεώσεις από λειτουργικές µισθώσεις IFRS 16 2.675.540 - 1.867.452 -

Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων 54.870.931 34.698.888 50.665.858 31.748.331

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 18.688.111 14.618.800 9.725.886 6.611.741

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 8 21.118.672 28.761.630 19.577.607 22.219.349

Τρέχον µέρος µακροπροθέσµων δάνειων 8 7.288.619 2.753.831 7.085.821 2.356.924

Τρέχον µέρος χρηµατοδοτικών συµβάσεων - - - -

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 5.468.274 3.891.989 4.086.754 3.142.093

Συµβατικές υποχρεώσεις 9.779.212 7.753.871 - -

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 14.008.003 9.107.471 3.814.512 880.270

Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων 76.350.892 66.887.592 44.290.579 35.210.376

Σύνολο Υποχρεώσεων 131.221.822 101.586.480 94.956.438 66.958.708

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 269.567.974 234.527.561 226.590.104 195.051.646

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

ENOΠOIHMENA  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Σηµ.

Συνεχιζόµενες ∆ραστηριότητες 1/1 - 30/6/2019 1/1 - 30/6/2018 1/1 - 30/6/2019 1/1 - 30/6/2018

Πωλήσεις 10 107.623.980 78.673.587 43.154.429 39.906.661

Κόστος πωληθέντων (89.614.334) (64.624.252) (32.809.404) (29.151.526)
Μικτό Κέρδος 18.009.647 14.049.335 10.345.026 10.755.134

Έξοδα διοίκησης (1.997.777) (1.575.131) (1.740.395) (1.344.653)

Έξοδα διάθεσης (6.376.012) (4.998.091) (2.396.201) (2.754.095)

Λοιπά έσοδα 589.715 395.132 253.580 248.201

Λοιπά έξοδα (1.000.858) (774.203) (131.156) (125.728)
Αποτελέσµατα Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών & 

Επενδυτικών Αποτελεσµάτων
9.224.715 7.097.043 6.330.853 6.778.859

Κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις 18 121.964 98.360

Επενδυτικά αποτελέσµατα (5.128) 6.464 (5.128) 6.464 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 99.270 38.875 18 10 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (1.377.505) (828.557) (1.134.336) (637.270)
Αποτελέσµατα  προ φόρων 8.063.316 6.412.186 5.191.406 6.148.064

Αναβαλλόµενος φόρος 9 (519.408) 420.556 (14.375) 213.639 

Φόρος εισοδήµατος 9 (2.153.227) (2.264.158) (1.642.015) (2.081.521)
Αποτελέσµατα µετά από φόρους (Α) 5.390.682 4.568.583 3.535.017 4.280.182

Κέρδος καταχωρηµένο απευθείας στην καθαρή θέση 5.712 - 5.712 -

Συναλλαγµατικές διαφορές ενοποίησης οµίλου 39.862 (21.413) - -
Λοιπά Συνολικά Έσοδα (Β) 45.574 (21.413) 5.712 -

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους (Α+Β)
5.436.256 4.547.169 3.540.729 4.280.182

Κέρδη αποδοτέα σε: 

Ιδιοκτήτες  της µητρικής 5.399.068 4.635.237 3.535.017 4.280.182

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (8.386) (66.654) - -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  αποδοτέα σε: 

Ιδιοκτήτες  της µητρικής 5.427.870 4.613.823 3.540.729 4.280.182

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (8.386) (66.654) - -

Αριθµός µετοχών 14.679.792 14.679.792 14.679.792 14.679.792

Βασικά κέρδη ανά µετοχή  σε € 16 0,3672 0,3112 0,2408 0,2916

Σύνοψη αποτελεσµάτων περιόδου

1/1 - 30/6/2019 1/1 - 30/6/2018 1/1 - 30/6/2019 1/1 - 30/6/2018

Αποτελέσµατα Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών  & 

Επενδυτικών Αποτελεσµάτων 
9.224.715 7.097.043 6.330.853 6.778.859

Αποτελέσµατα Προ Φόρων,  Χρηµατοδοτικών  & 

Επενδυτικών Αποτελεσµάτων & Αποσβέσεων
12.434.557 10.093.873 8.998.828 9.236.246

Αποτελέσµατα  προ φόρων 8.063.316 6.412.186 5.191.406 6.148.064

Αποτελέσµατα µετά από  φόρους 5.390.682 4.568.583 3.535.017 4.280.182

Φόροι (2.672.634) (1.843.603) (1.656.389) (1.867.882)

Χρηµατοδοτικά αποτελέσµατα (1.278.235) (789.682) (1.134.318) (637.260)

Επενδυτικά αποτελέσµατα 116.836 104.824 (5.128) 6.464

Μη λειτουργικές συναλλαγµατικές διαφορές 39.862 (21.413) - -

Αποσβέσεις (3.298.606) (3.077.668) (2.718.904) (2.500.212)

Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις 88.764 80.838 50.929 42.825

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ  
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ



 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  ΟΜΙΛΟΥ

Μετοχικό 

κεφάλαιο

∆ιαφορά υπέρ 

το άρτιο

Σύνολο 

αποθεµατικών

Αποτελέσµατα 

εις νέον

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαιων

Μη ελέγχουσες 

συµµετοχές

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαιων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2019) 24.662.051 19.993.151 44.810.242 43.362.911 132.828.355 112.726 132.941.081

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου - - - 5.444.643 5.444.643 (8.386) 5.436.256

Επίδραση πρώτης ενοποίησης θυγατρικής (Αιολική Πνοή) - - - - (31.186) - (31.186)

Σχηµατισµός αποθεµατικών - - 561.728 (561.728) - - -

Συνολικές µεταβολές περιόδου - - 561.728 4.882.915 5.413.457 (8.386) 5.405.071

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/6/2019) 24.662.051 19.993.151 45.371.970 48.245.826 138.241.812 104.340 138.346.152

Προηγούµενη Περίοδος

Μετοχικό 

κεφάλαιο

∆ιαφορά υπέρ 

το άρτιο

Σύνολο 

αποθεµατικών

Αποτελέσµατα 

εις νέον

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαιων

Μη ελέγχουσες 

συµµετοχές

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαιων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2018) 24.662.051 19.993.151 42.971.524 38.173.996 125.800.722 (166.311) 125.634.411

Επίδραση εφαρµογής ∆ΠΧΑ 9 - - - (308.448) (308.448) - (308.448)

Αναµορφωµένη καθαρή θέση έναρξης περιόδου 1/1/2018 24.662.051 19.993.151 42.971.524 37.865.548 125.492.274 (166.311) 125.325.962

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου - - - 4.613.823 4.613.823 (66.654) 4.547.169

Ανοµειογενής κάλυψη ζηµίας θυγαγτρικής / Μεταβολή µη ελεγχουσών 

συµµετοχών - - - (292.682) (292.682) 292.682 -

Σχηµατισµός αποθεµατικών - - 973.326 (973.326) - - -

Λοιπές µεταβολές - - - (25.422) (25.422) - (25.422)

Συνολικές µεταβολές περιόδου - - 973.326 3.322.394 4.295.720 226.028 4.521.748

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/6/2018) 24.662.051 19.993.151 43.944.850 41.496.390 130.096.442 59.717 129.847.710

Οµίλου

Οµίλου

Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής

Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μετοχικό 

κεφάλαιο

∆ιαφορά υπέρ 

το άρτιο

Σύνολο 

αποθεµατικών

Αποτελέσµατα 

εις νέον

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαιων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2019) 24.662.051 19.993.151 43.711.899 39.725.838 128.092.938

Αναµορφωµένα ίδια κεφάλαια έναρξης περιόδου 

(01/01/2018)
24.662.051 19.993.151 43.711.899 39.725.838 128.092.938

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου - - - 3.540.729 3.540.729

Σχηµατισµός αποθεµατικών 468.406 (468.406) -

Συνολικές µεταβολές περιόδου - - 468.406 3.072.323 3.540.729

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/6/2019) 24.662.051 19.993.151 44.180.305 42.798.160 131.633.667

-

Προηγούµενη Περίοδος

Μετοχικό 

κεφάλαιο

∆ιαφορά υπέρ 

το άρτιο

Σύνολο 

αποθεµατικών

Αποτελέσµατα 

εις νέον

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαιων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2018) 24.662.051 19.993.151 42.805.322 33.467.914 120.928.438

Επίδραση εφαρµογής ∆ΠΧΑ 9 - - - (166.448) (166.448)

Αναµορφωµένα ίδια κεφάλαια έναρξης περιόδου 

(01/01/2018) 24.662.051 19.993.151 42.805.322 33.301.466 120.761.990

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου - - - 4.280.182 4.280.182

Σχηµατισµός αποθεµατικών - - 906.576 (906.576) -

Συνολικές µεταβολές περιόδου - - 906.576 3.373.605 4.280.182

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/6/2018) 24.662.051 19.993.151 43.711.899 36.675.071 125.042.172

 

 

Εταιρείας

Εταιρείας
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 - 30/6/2019 1/1 - 30/6/2018 1/1 - 30/6/2019 1/1 - 30/6/2018

8.063.316 6.412.186 5.191.406 6.148.064

3.298.606 3.077.668 2.718.904 2.500.212

439.505 198.214 77.505 85.886

(618.404) (108.408) 5.128 (6.464)

1.276.764 789.682 1.134.318 637.260

(76.166) (80.838) (15.746) (42.825)

12.383.620 10.288.504 9.111.516 9.322.131

  

5.763.381 905.097 5.700.932 1.234.545

(15.429.888) (19.942.557) (9.413.565) (9.413.470)

12.646.264 18.281.989 4.645.295 7.692.533

15.363.378 9.533.034 10.044.177 8.835.739

    

1.111.256 828.557 883.110 637.270

577.516 (223.308) 697.353 (113.578)

- - - -

(α)
13.674.605 8.927.785 8.463.713 8.312.047

  

(5.000) (137.404) (86.000) (137.404)

(9.149.054) (14.745.189) (9.646.467) (14.513.695)

801.389 66.313 5.026 66.313

Τόκοι 99.270 38.875 18 10

40.607 365.829 - 6.838

(β)
(8.212.789) (14.411.576) (9.727.424) (14.577.937)

27.314.715 18.822.418 27.226.782 17.039.427

(13.810.858) (11.076.738) (8.130.501) (9.694.674)

(γ)
13.503.857 7.745.680 19.096.281 7.344.753

18.965.673 2.261.889 17.832.570 1.078.863

39.838.519 36.814.001 35.155.614 34.657.644

58.804.192 39.075.890 52.988.185 35.736.507

Πλέον: Προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 

Καταβεβληµένοι φόροι

Πλέον: Προσαρµογές για:

Άλλα µη ταµειακά έξοδα /(έσοδα)

Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα

Μείωση / (αύξηση)  αποθεµάτων 

Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα 

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 

Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων 

Εισπράξεις από την εκποίηση ενσωµάτων και άυλων 

πάγιων στοιχείων 

Επενδυτικές δραστηριότητες 

Σύνολο εισροών / (εκροών)  από λειτουργικές 

δραστηριότητες

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 

της περιόδου  (α) + (β) +(γ)

Λοιπές εισροές (εκροές) που δεν περιλαµβάνονται στο 

κεφάλαιο κίνησης

Σύνολο εισροών / (εκροών) 

χρηµατοοικονοµικών δραστηριοτήτων

Χρηµατοδοτικές  δραστηριότητες 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα χρηµατικά 

Αναληφθέντα ∆άνεια

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 

περιόδου

Εξοφλήσεις δανείων

Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών 

δραστηριοτήτων

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (ενοποιηµένες και µη)
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Λειτουργικές ταµειακές ροές πριν από τις µεταβολές 

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Επενδυτικά αποτελέσµατα

Έµµεση µέθοδος

Αποσβέσεις

Προβλέψεις & αναστροφές προβλέψεων

Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)

Μείον: 
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Ε. Επεξηγήσεις για τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων  

 
1.Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όµιλο 

Η  “ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” µε τον διακριτικό τίτλο 

“ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.” (εφεξής η «Εταιρεία» ή «Μητρική») µαζί µε τις θυγατρικές της (εφεξής ο «Όµιλος») 

δραστηριοποιούνται : α) στην παραγωγή πολυµερών και συνθετικών ινών για τη γεωργία, τις κατασκευές και την 

βιοµηχανία, β) στην εκµετάλλευση δύο (2) πολυτελών ξενοδοχειακών συγκροτηµάτων και γ) στην παροχή και 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Η Εταιρεία έχει την έδρα της στο Μελιδοχώρι Μονοφατσίου του ∆ήµου Αρχανών – Αστερουσίων του Νοµού 

Ηρακλείου, ενώ τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στο Ηράκλειο Κρήτης, λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη & Βοσπόρου 2Α. 

Οι µετοχές της µητρικής εταιρείας είναι εισηγµένες στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστήριου Αθηνών. 

Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας και του οµίλου για την περίοδο από 01/01/2019 έως 30/06/2019 

εγκρίθηκαν µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 28 Σεπτεµβρίου 2019.  

 

Οι εταιρείες οι οποίες περιλήφθηκαν στις επισυναπτόµενες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου 

περιγράφονται στη σηµείωση 4. Τα ποσά των επεξηγήσεων παρουσιάζονται σε ευρώ, εκτός αν δηλώνεται 

διαφορετικά. 

 

2.Βάση σύνταξης των ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων 

Οι παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 

(«∆ΛΠ») 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά» και πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση µε τις δηµοσιευµένες 

ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2018 που είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 

www.karatzis.gr. 

Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019 έχουν συνταχθεί 

σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους (historical cost convention) όπως αυτή τροποποιείται µε την 

αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες και την αρχή συνέχισης της 

δραστηριότητας (going-concern). ∆εν υπάρχουν αλλαγές στις λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν σε σχέση µε αυτές 

που χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου του 2018χ`. 

Η σύνταξη των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισµένων 

σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση στη διαδικασία εφαρµογής των 

λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά 

των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά 

την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια 

της περιόδου υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της 

∆ιοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να 

διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς. 
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2.1.Νέα λογιστικά πρότυπα και ερµηνείες της Ε∆∆ΠΧΑ 

Ο όµιλος έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερµηνείες, η εφαρµογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις 

χρήσεις που άρχισαν την 1 Ιανουαρίου 2019. Στην παράγραφο 2.1.1 παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία έχουν 

υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2019. Στην παράγραφο 2.1.2 παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις και 

διερµηνείες τα οποία είτε δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί, από την Ε.Ε. 

2.1.1. Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων τα οποία 

έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική 

από την 01/01/2019 ή µεταγενέστερα. 

•  ∆ΠΧΑ 16 - Μισθώσεις 

Τον Ιανουάριο του 2016 το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε το νέο πρότυπο ∆ΠΧΑ 16. Ο σκοπός του έργου του Σ∆ΛΠ ήταν η 

ανάπτυξη ενός νέου προτύπου για µισθώσεις που να καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρµόζουν και τα δύο µέρη σε 

µια σύµβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο µισθωτής») και ο προµηθευτής («ο εκµισθωτής») - για την παροχή 

πληροφοριών για τις µισθώσεις µε τον τρόπο που πιστά καταγράφει αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού 

του στόχου, ο µισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 

τη µίσθωση. 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 επέλεξε να εφαρµόσει το πρότυπο στις συµβάσεις που είχαν αναγνωριστεί πριν την ηµεροµηνία έναρξης 

ισχύος του ∆ΠΧΑ 16 ως µισθώσεις, εφαρµόζοντας το ∆ΛΠ 17 και τη διερµηνεία Ε∆∆ΠΧΑ 4. Συνεπώς, ο Όµιλος δεν 

εφάρµοσε το πρότυπο στις συµβάσεις που δεν είχαν προηγουµένως προσδιοριστεί ως συµβάσεις µίσθωσης σύµφωνα 

µε το ∆ΛΠ 17 και τη διερµηνεία Ε∆∆ΠΧΠ 4. Ο Όµιλος επέλεξε να χρησιµοποιήσει τις 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. Το 

πρότυπο έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2019 και ο Όµιλος προχώρησε στην πλήρη εφαρµογή του χωρίς την 

αναµόρφωση των αντίστοιχων συγκριτικών στοιχείων, αναγνωρίζοντας περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού ως 

δικαιώµατα χρήσης ακινήτων (Rights οf Use) ποσού € 2.675 χιλ. και ισόποσες υποχρεώσεις από µισθώσεις. 

•  Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9 - Προπληρωθέντα στοιχεία µε αρνητική απόδοση    

Τον Οκτώβριο του 2017 το Σ∆ΛΠ προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο ∆ΠΧΑ 9. Βάσει 

των υφιστάµενων απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 9, µία οικονοµική οντότητα θα επιµετρούσε ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο 

του ενεργητικού µε αρνητική απόδοση στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, καθώς το χαρακτηριστικό της 

«αρνητικής απόδοσης» θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι δηµιουργεί ενδεχόµενες ταµειακές ροές οι οποίες δεν 

αποτελούνται µόνο από πληρωµές κεφαλαίου και τόκου. Βάσει των τροποποιήσεων, οι οικονοµικές οντότητες 

επιτρέπεται να επιµετρούν συγκεκριµένα προπληρωτέα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού µε αρνητική 

απόδοση στο αποσβεσµένο κόστος ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, εφόσον πληρείται µία 

συγκεκριµένη προϋπόθεση. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις του Οµίλου. Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2019. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 28 - Μακροπρόθεσµες συµµετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες   

Τον Οκτώβριο του 2017 το Σ∆ΛΠ προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 28. Σκοπός 

των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το λογιστικό χειρισµό των µακροπρόθεσµων 
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συµµετοχών σε µία συγγενή ή κοινοπραξία –στις οποίες δεν εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής θέσης – βάσει του 

∆ΠΧΑ 9. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2019.  

• Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ - Κύκλος 2015 - 2017  

Το ∆εκέµβριο του 2017 το Σ∆ΛΠ προέβη στην έκδοση «Ετήσιες βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017», η οποία 

αποτελείται από µία σειρά τροποποιήσεων σε ορισµένα πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες 

βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαµβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ∆ΠΧΑ 3 και ∆ΠΧΑ 11: 

Συµµετοχικά δικαιώµατα που κατείχε προηγουµένως ο αποκτών σε µία από κοινού λειτουργία, ∆ΛΠ 12: Επιπτώσεις 

στον φόρο εισοδήµατος από πληρωµές για χρηµατοοικονοµικά µέσα ταξινοµηµένα ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, 

∆ΛΠ 23: Κόστη δανεισµού επιλέξιµα για κεφαλαιοποίηση. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2019 και δεν έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

του Οµίλου. 

• Ε∆∆ΠΧΑ 23 - Αβεβαιότητα σχετικά µε χειρισµούς φόρου εισοδήµατος  

Τον Ιούνιο του 2017 το Σ∆ΛΠ προέβη στην έκδοση µίας νέας διερµηνείας, της Ε∆∆ΠΧΑ 23. Το ∆ΛΠ 12 «Φόροι 

Εισοδήµατος» προσδιορίζει το λογιστικό χειρισµό του τρέχοντος και αναβαλλόµενου φόρου, αλλά δεν προσδιορίζει 

τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας. Η Ε∆∆ΠΧΑ 23 περιλαµβάνει 

τις επιπρόσθετες του ∆ΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται 

οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας στο λογιστικό χειρισµό των φόρων εισοδήµατος. Η ανωτέρω διερµηνεία δεν έχει 

ουσιώδη επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2019. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 19 - Τροποποίηση, περικοπή ή διακανονισµός προγράµµατος 

καθορισµένων παροχών  

Το Φεβρουάριο του 2018 το Σ∆ΛΠ προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 19, βάσει 

των οποίων µία οικονοµική οντότητα απαιτείται να χρησιµοποιεί επικαιροποιηµένες αναλογιστικές παραδοχές κατά 

τον προσδιορισµό του κόστους τρέχουσας υπηρεσίας και του καθαρού τόκου για την εναποµένουσα περίοδο µετά 

την τροποποίηση, την περικοπή ή τον διακανονισµό ενός προγράµµατος καθορισµένων παροχών. Σκοπός των εν 

λόγω τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της κατανόησης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και η παροχή 

περισσότερο χρήσιµων πληροφοριών στους χρήστες αυτών. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2019 και δεν έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις του Οµίλου. 

 

2.1.2.Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων τα οποία 

δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση  

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

•  Αναθεώρηση του εννοιολογικού πλαισίου της χρηµατοοικονοµικής αναφοράς  

Το Μάρτιο του 2018, το Σ∆ΛΠ προέβη στην αναθεώρηση του εννοιολογικού πλαισίου της Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωµάτωση σηµαντικών θεµάτων τα οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης 

και η επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση µε συγκεκριµένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρηµένο 
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εννοιολογικό πλαίσιο της Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς περιλαµβάνει ένα νέο κεφάλαιο σχετικά µε την επιµέτρηση, 

στο οποίο αναλύεται η έννοια της επιµέτρησης, συµπεριλαµβανοµένων παραγόντων που πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη κατά την επιλογή µίας βάσης επιµέτρησης, θέµατα σχετικά µε την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και καθοδήγηση αναφορικά µε την από-αναγνώριση στοιχείων του ενεργητικού και 

υποχρεώσεων από τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Περαιτέρω, το αναθεωρηµένο εννοιολογικό πλαίσιο της 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς περιλαµβάνει βελτιωµένους ορισµούς των στοιχείων του ενεργητικού και των 

υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρµογή των εν λόγω ορισµών, επικαιροποίηση των κριτηρίων για 

την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε 

σηµαντικούς τοµείς, όπως οι ρόλοι της διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την επιµέτρηση 

στην χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

χρηµατοοικονοµικές του καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να είναι σηµαντική. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στις αναφορές του εννοιολογικού πλαισίου της χρηµατοοικονοµικής αναφοράς 

Το Μάρτιο του 2018 το Σ∆ΛΠ προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στις αναφορές του εννοιολογικού πλαισίου της 

χρηµατοοικονοµικής αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής του. Ορισµένα πρότυπα περιλαµβάνουν ρητές 

αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του εννοιολογικού πλαισίου της Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Σκοπός των 

εν λόγω τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω αναφορών και η υποστήριξη για τη µετάβαση στο 

αναθεωρηµένο εννοιολογικό πλαίσιο της χρηµατοοικονοµικής αναφοράς. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων 

των παραπάνω στις χρηµατοοικονοµικές του καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να είναι σηµαντική. Τα ανωτέρω 

εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και δεν έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 3 - Ορισµός µίας επιχείρησης 

Τον Οκτώβριο του 2018 το Σ∆ΛΠ προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο ∆ΠΧΑ 3 προ-

κειµένου να βελτιώσει τον ορισµό µίας επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις εταιρείες να προσδιορίσουν 

αν µία απόκτηση αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων ή απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού. Ο τροποποιηµένος 

ορισµός επισηµαίνει ότι η εκροή µίας επιχείρησης είναι να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες στους πελάτες, ενώ ο 

προγενέστερος ορισµός εστίαζε στις αποδόσεις υπό τη µορφή µερισµάτων, χαµηλότερου κόστους ή άλλων 

οικονοµικών οφελών στους επενδυτές και σε τρίτους. Επιπλέον της τροποποίησης του ορισµού της επιχείρησης, το 

Σ∆ΛΠ µέσω της εν λόγω έκδοσης παρέχει συµπληρωµατική καθοδήγηση. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων 

των παραπάνω στις χρηµατοοικονοµικές του καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω 

εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και δεν έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 και στο ∆ΛΠ 8 - Ορισµός του ουσιώδους 

Τον Οκτώβριο του 2018 το Σ∆ΛΠ προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισµό του ουσιώδους, προκειµένου να 

καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση κρίσης σχετικά µε το ουσιώδες µέγεθος. Ο ορισµός του 

ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες θα πρέπει να περιληφθούν στις 

χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις. Ο νέος ορισµός τροποποιεί το ∆ΛΠ 1 και το ∆ΛΠ 8. Οι τροποποιήσεις 

αποσαφηνίζουν τον ορισµό του ουσιώδους και πώς αυτός θα πρέπει να εφαρµοστεί, συµπεριλαµβάνοντας στον 

ορισµό καθοδήγηση η οποία µέχρι τώρα περιλαµβανόταν σε άλλα πρότυπα. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων 

των παραπάνω στις χρηµατοοικονοµικές του καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να είναι σηµαντική. Τα ανωτέρω 
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εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και δεν έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

•  ∆ΠΧΑ 17 - Ασφαλιστικές συµβάσεις 

Το Μάιο του 2017 το Σ∆ΛΠ προέβη στην έκδοση ενός νέου προτύπου, του ∆ΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά ένα 

ενδιάµεσο πρότυπο, το ∆ΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του Σ∆ΛΠ ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου προτύπου βασισµένου 

στις αρχές (principle-based standard) για το λογιστικό χειρισµό όλων των τύπων ασφαλιστικών συµβάσεων, 

συµπεριλαµβανοµένων και των συµβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο 

πρότυπο βασισµένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιµότητα της χρηµατοοικονοµικής αναφοράς µεταξύ 

οικονοµικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ∆ΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να 

εφαρµόζει µία οικονοµική οντότητα στη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση που σχετίζεται µε ασφαλιστικές συµβάσεις 

που εκδίδει και συµβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

χρηµατοοικονοµικές του καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2021 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

3.Ενοποίηση 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονοµικές καταστάσεις της Μητρικής και των 

θυγατρικών/συγγενών εταιρειών της. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι εταιρείες που περιλήφθηκαν στις 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1/1/2019 - 30/6/2019.  

 

Η νεοιδρυθείσα Κυπριακή εταιρεία Sempiternal Limited και η ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ ΜΕΠΕ ενοποιήθηκαν για 1η 

φορά την 30.06.2019. Οι θυγατρικές εταιρείες δεν έχουν ακόµη δραστηριότητα.  

 Η Sempiternal Limited θα λειτουργεί ως εταιρεία συµµετοχών για την ανάπτυξη εµπορικών θυγατρικών κυρίως στον 

τοµέα της βιοµηχανίας. 

Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ ΜΕΠΕ διαθέτει άδεια παραγωγής από αιολικό σταθµό και έχει συµφωνηθεί η εξαγορά 

της εταιρείας έναντι ποσού 450χιλ.ευρώ µε την αίρεση της ολοκλήρωσης όλων των διαδικασιών αδειοδότησης. Έως 

την 30.06.2019 επειδή δεν είχαν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες δεν έχει αντίστοιχα αναγνωριστεί στις 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις η αξία της άδειας παραγωγής.   

Α.Α. Ονοµασία Εταιρείας Χώρα έδρας ∆ραστηριότητα
Μέθοδος 

ενοποίησης
% 

συµµετοχής

1. ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. Ελλάδα
Πλαστικά & ελαστικά δίχτυα, Ξενοδοχειακές επιχ/σεις, 

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Μητρική

2. MESH PACK GMBH Γερµανία Παραγωγή και εµπορία ειδών συσκευασίας Πλήρης 100%

3. ΚΕΝ Α.Ε. Ελλάδα Εµπορία ηλεκτρικής ενέργειας Πλήρης 100%

4. Sempiternal Limited Κύπρος Εταιρεία Συµµετοχών Πλήρης 100%

5. ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. Ελλάδα Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Πλήρης 100%

6.
ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
Ελλάδα Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Πλήρης 99%

7. CROPPY SOLUTIONS SL Ισπανία Εµπορία υλικών συσκευασίας Πλήρης 90%

8. Karatzis Russia Ltd Ρωσία Εµπορία υλικών συσκευασίας Πλήρης 90%

9. Karatzis Italia Srl Ιταλία Εµπορία υλικών συσκευασίας Πλήρης 51%

10. ZEUS PACKAGING AGRI LTD Ην. Βασίλειο Εµπορία υλικών συσκευασίας Καθαρή θέση 50%

11. Spareal ΙΚΕ Ελλάδα Υπηρεσίες σωµατικής περιποιήσης Καθαρή θέση 50%

12. KKX MARKET ΙΚΕ Ελλάδα Εµπορία τροφίµων, ψιλικών και ποτών Καθαρή θέση 50%

13. Karmyl IKE Ελλάδα Εµπορία ειδών χρυσοχοϊας Καθαρή θέση 50%
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Στην κατάσταση οικονοµικής θέσης της εταιρείας οι συµµετοχές σε θυγατρικές εµφανίζονται στην αξία κτήσης µείον 

τις προβλέψεις για αποµείωση εφόσον υπάρχουν.  

Η χρησιµοποιούµενη λογιστική µέθοδος για την ενοποίηση των θυγατρικών είναι η µέθοδος αγοράς. Το κόστος 

απόκτησης µιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των συµµετοχικών τίτλων 

που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους 

άµεσα επιρριπτόµενου στην συναλλαγή. Εξατοµικευµένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες 

υποχρεώσεις που συνιστούν µια επιχειρηµατική ενοποίηση αποτιµώνται κατά την απόκτηση στις εύλογες αξίες τους 

ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής. Αν το συνολικό κόστος της απόκτησης είναι µικρότερο από την εύλογη αξία 

των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα. 

∆ιεταιρικές συναλλαγές – διεταιρικά υπόλοιπα και κέρδη ή ζηµιές από τις συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών του οµίλου 

απαλείφονται.  

Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί 

από τον Όµιλο. 

Στην κατάσταση οικονοµικής θέσης της εταιρείας οι συµµετοχές σε συγγενείς αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος 

κτήσης κατά την ηµεροµηνία απόκτησης. Στην κατάσταση οικονοµικής θέσης του Οµίλου, η ως άνω λογιστική αξία 

αυξάνεται ή µειώνεται προκειµένου να απεικονιστεί η αναλογία της επενδύτριας επιχείρησης στα αποτελέσµατά της 

που πραγµατοποιούνται µετά την ηµεροµηνία απόκτησης. Η αξία αυτή µειώνεται µε τα τυχόν λαµβανόµενα από τη 

συγγενή µερίσµατα. 
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4.Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Η κίνηση των ενσώµατων παγίων του οµίλου για το Α’ εξάµηνο 2019 αναλύεται ως εξής: 

Ο Όµιλος 

 

 

Η κίνηση των ενσώµατων παγίων της εταιρείας για την περίοδο 1.1 - 30.06.2019 αναλύεται ως εξής: 

 

Η Εταιρεία 

 

 

α) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ

Υπόλοιπο 

31/12/2018

Προσθήκες 

περιόδου

Πωλήσεις 

2019

Μειώσεις 

2019
Απαλοιφές

Σύνολο 

30/6/2019

Γήπεδα - Οικόπεδα 22.599.166 79.509 - - - 22.678.675

Κτίρια - Εγκ/σεις Κτιρίων 77.977.719 6.014.112 3.208 62.557 - 83.926.067

Μηχ/τα - Τεχν. Εγκ/σεις 84.705.813 952.061 5.808.081 - 570.716 79.279.077

Μεταφορικά Μέσα 1.351.735 63.634 17.325 - - 1.398.045

Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός 15.102.394 2.437.490 14.456 - - 17.525.428

∆ικαιώµατα χρήσης παρουσιακών στοιχείων (IFRS 16) 0 2.905.291 - - - 2.905.291

Σύνολο 201.736.828 12.452.097 5.843.070 62.557 570.716 207.712.583

β) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ                      

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ

Υπόλοιπο 

31/12/2018

Αποσβέσεις 

περιόδου

Αποσβ. 

Πωλ. 2019

Μειώσεις 

Αποσβέσεων 

2019

Σύνολο 

30/6/2019

Κτίρια - Εγκ/σεις Κτιρίων 21.781.952 898.333 535 15.436 22.664.314
Μηχ/τα - Τεχν. Εγκ/σεις 49.930.237 1.486.572 5.574.970 - 45.841.839
Μεταφορικά Μέσα 821.670 58.997 8.969 - 871.698
Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός 8.387.891 496.201 4.788 - 8.879.304
∆ικαιώµατα χρήσης παρουσιακών στοιχείων (IFRS 16) 0 273.195 - - 273.195

Σύνολο 80.921.750 3.213.297 5.589.261 15.436 - 78.530.350

γ) ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ

Υπόλοιπο 

31/12/2018

Σύνολο 

30/6/2019
Γήπεδα - Οικόπεδα 22.599.166 22.678.675
Κτίρια - Εγκ/σεις Κτιρίων 56.195.767 61.261.752
Μηχ/τα - Τεχν. Εγκ/σεις 34.775.576 33.437.238

Μεταφορικά Μέσα 530.066 526.347

Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός 6.714.503 8.646.124
∆ικαιώµατα χρήσης παρουσιακών στοιχείων (IFRS 16) 0 2.632.096

Σύνολο 120.815.078 129.182.232

 
Υπόλοιπο 

31/12/2018
Προσθήκες

Πωλήσεις 

2019
Μεταφορές

Υπολ. 

30/6/2018

Υπο εκτέλεση 300.490 8.451.584 1.800 8.738.212 12.062

Προπληρωµές 504.629 187.141 - 657 691.112

Παραγγελίες παγίων εξωτερικου - -

Γενικό Σύνολο 121.620.197 8.638.724 1.800 8.738.869 129.885.407

α) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ
Υπόλοιπο 31/12/2018

Προσθήκες 

περιόδου

Πωλήσεις 

2019
Μειώσεις 2019

Σύνολο 

30/6/2019

Γήπεδα - Οικόπεδα 22.476.875 79.509 - - 22.556.384

Κτίρια - Εγκ/σεις Κτιρίων 73.956.929 6.014.112 - - 79.971.041

Μηχ/τα - Τεχν. Εγκ/σεις 62.231.776 937.708 - - 63.169.484

∆ικαιώµατα χρήσης παρουσιακών στοιχείων (IFRS 16) 0 2.050.828 - - 2.050.828

Μεταφορικά Μέσα 1.190.283 63.634 12.212 - 1.241.706

Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός 14.283.652 2.397.084 - - 16.680.736

Σύνολο 174.139.515 11.542.875 12.212 - 185.670.177

β) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ                      

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ
Υπόλοιπο 31/12/2018

Αποσβέσεις 

περιόδου

Αποσβ. 

Πωλ. 2019

Μειώσεις 

Αποσβέσεων 

2019

Σύνολο 

30/6/2019

Κτίρια - Εγκ/σεις Κτιρίων 19.741.319 817.045 - - 20.558.364

Μηχ/τα - Τεχν. Εγκ/σεις 36.699.446 1.157.286 - - 37.856.732

∆ικαιώµατα χρήσης παρουσιακών στοιχείων (IFRS 16) 0 218.559 218.559

Μεταφορικά Μέσα 749.734 50.284 3.858 - 796.160

Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός 7.776.148 452.836 - - 8.228.984

Σύνολο 64.966.648 2.696.009 3.858 - 67.658.800
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Για την περίοδο από 1.1 – 30.6.2018 οι κινήσεις των ενσώµατων παγίων για τον όµιλο και την εταιρεία είναι οι εξής: 

 

Ο Όµιλος 

 

 

 

 

 

 

Η Εταιρεία 

 

γ) ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ
Υπόλοιπο 31/12/2018

Σύνολο 

30/6/2019

Γήπεδα - Οικόπεδα 22.476.875 22.556.384

Κτίρια - Εγκ/σεις Κτιρίων 54.215.609 59.412.677

Μηχ/τα - Τεχν. Εγκ/σεις 25.532.330 25.312.751

∆ικαιώµατα χρήσης παρουσιακών στοιχείων (IFRS 16) 0 1.832.269

Μεταφορικά Μέσα 440.549 445.545

Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός 6.507.504 8.451.752

Σύνολο 109.172.866 118.011.377

Υπόλοιπο 31/12/2018 Προσθήκες
Πωλήσεις 

2018
Μεταφορές

Σύνολο 

30/6/2019

Υπο εκτέλεση 256.390 8.442.122 1.800 8.696.712 0

Προπληρωµές 472.306 187.141 - 657 658.789

Παραγγελίες παγίων εξωτερικου 31.364 - - - 31.364

Γενικό Σύνολο 109.932.926 8.629.262 1.800 8.697.369 118.701.531

γ) ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ

Υπόλοιπο 

31/12/2017

Σύνολο 

30/6/2018

Γήπεδα - Οικόπεδα 21.284.061 21.488.137

Κτίρια - Εγκ/σεις Κτιρίων 31.776.978 50.501.653

Μηχ/τα - Τεχν. Εγκ/σεις 37.996.618 36.506.183

Μεταφορικά Μέσα 454.033 601.098

Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός 2.135.281 6.450.206

Σύνολο 93.646.970 115.547.278

α) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ

Υπόλοιπο 

31/12/2017

Προσθήκες 

περιόδου

Πωλήσεις 

2018
Μειώσεις 2018

Σύνολο 

30/6/2018

Γήπεδα - Οικόπεδα 21.284.061 204.077 - - 21.488.137

Κτίρια - Εγκ/σεις Κτιρίων 51.692.541 19.469.830 - - 71.162.371

Μηχ/τα - Τεχν. Εγκ/σεις 83.958.663 483.155 - - 84.441.818

Μεταφορικά Μέσα 1.168.370 211.206 21.882 - 1.357.693

Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός 9.692.256 4.540.655 - - 14.232.911

Σύνολο 167.795.890 24.908.922 21.882 - 192.682.930

β) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ                      

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ

Υπόλοιπο 

31/12/2017

Αποσβέσεις 

περιόδου

Αποσβ. 

Πωλ. 2018

Μειώσεις 

Αποσβέσεων 

2018

Σύνολο 

30/6/2018

Κτίρια - Εγκ/σεις Κτιρίων 19.915.563 745.155 - - 20.660.717

Μηχ/τα - Τεχν. Εγκ/σεις 45.962.045 1.973.589 - - 47.935.635

Μεταφορικά Μέσα 714.336 62.105 19.847 - 756.595

Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός 7.556.975 225.730 - - 7.782.705

Σύνολο 74.148.919 3.006.579 19.847 - 77.135.652

 
Υπόλοιπο 

31/12/2017
Προσθήκες

Πωλήσεις 

2018
Μεταφορές

Υπολ. 

30/6/2018

Υπο εκτέλεση 9.887.952 14.732.705 52.413 24.359.020 209.224

Προπληρωµές 1.970.921 887.913 1.459.277 1.399.557

Παραγγελίες παγίων εξωτερικου 124.103 249.272 373.375 -

Γενικό Σύνολο 105.629.946 15.869.890 52.413 26.191.672 117.156.059

α) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ

Υπόλοιπο 

31/12/2017

Προσθήκες 

περιόδου

Πωλήσεις 

2018
Μειώσεις 2018

Σύνολο 

30/6/2018

Γήπεδα - Οικόπεδα 21.161.769 204.077 21.365.846

Κτίρια - Εγκ/σεις Κτιρίων 47.687.975 19.469.830 67.157.805

Μηχ/τα - Τεχν. Εγκ/σεις 61.689.953 360.551 62.050.504

Μεταφορικά Μέσα 1.005.555 211.205 21.882 1.194.877

Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός 8.932.972 4.487.595 13.420.568

Σύνολο 140.478.224 24.733.258 21.882 - 165.189.599
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5.Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Η κίνηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων του οµίλου για το Α΄ εξάµηνο 2019 αναλύεται ως εξής: 
 

 
 
 
 
  

β) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ                      

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ

Υπόλοιπο 

31/12/2017

Αποσβέσεις 

περιόδου

Αποσβ. 

Πωλ. 2018

Μειώσεις 

Αποσβέσεων 

2018

Σύνολο 

30/6/2018

Κτίρια - Εγκ/σεις Κτιρίων 18.041.312 662.287 18.703.600

Μηχ/τα - Τεχν. Εγκ/σεις 33.503.234 1.580.775 35.084.009

Μεταφορικά Μέσα 664.279 51.419 19.847 695.851

Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός 7.000.568 185.365 7.185.934

Σύνολο 59.209.393 2.479.847 19.847 - 61.669.393

γ) ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ

Υπόλοιπο 

31/12/2017

Σύνολο 

30/6/2018

Γήπεδα - Οικόπεδα 21.161.769 21.365.846

Κτίρια - Εγκ/σεις Κτιρίων 29.646.663 48.454.205

Μηχ/τα - Τεχν. Εγκ/σεις 28.186.719 26.966.495

Μεταφορικά Μέσα 341.276 499.026

Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός 1.932.404 6.234.634

Σύνολο 81.268.830 103.520.206

Υπόλοιπο 

31/12/2017
Προσθήκες

Πωλήσεις 

2018
Μεταφορές

Σύνολο 

30/6/2018

Υπο εκτέλεση 9.830.292 14.656.989 52.413 24.279.481 155.387

Προπληρωµές 1.969.962 887.023 1.458.387 1.398.598

Παραγγελίες παγίων εξωτερικου 124.103 249.272 373.375 -

Γενικό Σύνολο 93.193.187 15.793.284 26.111.243 105.074.191

α) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ

Υπόλοιπο 

31/12/2018

Προσθήκες 

περιόδου

Πωλήσεις 

2019

Μειώσεις 

2019

Σύνολο 

30/6/2019

Σήµατα 123.200 - - - 123.200

Πελατολόγιο 421.906 - - - 421.906

Λογισµικό 950.435 31.180 - - 981.615

Άδεια φωτοβολταϊκού 1.665.124 - - - 1.665.124

Σύνολο 3.160.665 31.180 - - 3.191.845

β) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ                      

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ

Υπόλοιπο 

31/12/2018

Αποσβέσεις 

περιόδου

Αποσβ. 

Πωλ. 2019

Μειώσεις 

Αποσβέσεων 

2019

Σύνολο 

30/6/2019

Σήµατα 25.532 5.800 - - 31.332

Πελατολόγιο 421.905 - - - 421.905

Λογισµικό 647.247 43.383 - - 690.630

Άδεια φωτοβολταϊκού 476.611 36.198 - - 512.810

Σύνολο 1.571.296 85.382 - - 1.656.677

γ) ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ

Υπόλοιπο 

31/12/2018

Σύνολο 

30/6/2019

Σήµατα 97.668 91.868

Πελατολόγιο 1 1

Λογισµικό 303.188 290.985

Άδεια φωτοβολταϊκού 1.188.512 1.152.314

Σύνολο 1.589.370 1.535.168

Υπόλοιπο 

31/12/2018
Προσθήκες Μεταφορές

Σύνολο 

30/6/2019
Προπληρωµές - -

Γενικό Σύνολο 1.589.370 - - 1.535.168
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Η κίνηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας για την περίοδο 1.1 – 30.6.2019 αναλύεται ως εξής: 

 

Για την περίοδο από 1.1 – 30.6.2018 οι κινήσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων για τον όµιλο και την εταιρεία 

είναι οι εξής: 

 

Ο Όµιλος 

 

 

 

 

 

α) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ

Υπόλοιπο 

31/12/2018

Προσθήκες 

περιόδου

Πωλήσεις 

2019

Μειώσεις 

2019

Σύνολο 

30/6/2019

Σήµατα 116.000 - - - 116.000

Λογισµικό 636.209 9.680 - - 645.889

Σύνολο 752.209 9.680 - - 761.889

β) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ                      

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ

Υπόλοιπο 

31/12/2018

Αποσβέσεις 

περιόδου

Αποσβ. 

Πωλ. 2019

Μειώσεις 

Αποσβέσεων 

2019

Σύνολο 

30/6/2019

Σήµατα 24.166,67 5.800 - - 29.967

Λογισµικό 451.120,39 17.095 - - 468.215

Σύνολο 475.287 22.895 - - 498.182

γ) ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ

Υπόλοιπο 

31/12/2018

Σύνολο 

30/6/2019

Σήµατα 91.833 86.033

Λογισµικό 185.089 177.674

Σύνολο 276.922 263.707

Υπόλοιπο 

31/12/2018
Προσθήκες Μεταφορές

Σύνολο 

30/6/2019
Προπληρωµές - - -

Γενικό Σύνολο 276.922 - - 263.707

α) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ

Υπόλοιπο 

31/12/2017

Προσθήκες 

περιόδου

Πωλήσεις 

2018
Μειώσεις 2018

Σύνολο 

30/6/2018

Σήµατα 131.100 - - - 131.100

Πελατολόγιο 421.906 - - - 421.906

Λογισµικό 767.527 150.166 - - 917.694

Άδεια φωτοβολταϊκού 1.665.124 - - - 1.665.124

Σύνολο 2.985.657 150.166 - - 3.135.824

β) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ                      

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ

Υπόλοιπο 

31/12/2017

Αποσβέσεις 

περιόδου

Αποσβ. 

Πωλ. 2018

Μειώσεις 

Αποσβέσεων 

2018

Σύνολο 

30/6/2018

Σήµατα 15.999 7.430 - - 23.429

Πελατολόγιο 421.905 - - - 421.905

Λογισµικό 571.050 29.942 - - 600.992

Άδεια φωτοβολταϊκού 404.215 36.957 - - 441.172

Σύνολο 1.413.169 74.330 - - 1.487.499

γ) ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ

Υπόλοιπο 

31/12/2017

Σύνολο 

30/6/2018

Σήµατα 115.101 107.671

Πελατολόγιο 1 1

Λογισµικό 196.477 316.701

Άδεια φωτοβολταϊκού 1.260.909 1.223.951

Σύνολο 1.572.488 1.648.325

Υπόλοιπο 

31/12/2017
Προσθήκες Μεταφορές

Σύνολο 

30/6/2018
Προπληρωµές - -

Γενικό Σύνολο 1.572.488 - - 1.648.325
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Η Εταιρεία 

 

 

 

 

 

6. Εµπορικοί χρεώστες 

 

Οι εµπορικές απαιτήσεις της εταιρείας και του οµίλου έχουν αυξηθεί κυρίως λόγω της πραγµατοποίησης αυξηµένων 

πωλήσεων στο τέλος του εξαµήνου και της αύξησης των απαιτήσεων της ΚΕΝ. 

7. Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 

 
 
Οι καταθέσεις εξωτερικού αφορούν κυρίως καταθέσεις σε ευρώ σε πιστωτικά ιδρύµατα της Ελβετίας. Οι καταθέσεις 

σε ευρώ αφορούν καταθέσεις σε Ελληνικές συστηµικές τράπεζες.  

 

8. ∆άνεια και υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη 

 

α) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ

Υπόλοιπο 

31/12/2017

Προσθήκες 

περιόδου

Πωλήσεις 

2018
Μειώσεις 2018

Σύνολο 

30/6/2018

Σήµατα 116.000 - - - 116.000

Λογισµικό 538.524 92.995 - - 631.520

Σύνολο 654.524 92.995 - - 747.520

β) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ                      

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ

Υπόλοιπο 

31/12/2017

Αποσβέσεις 

περιόδου

Αποσβ. 

Πωλ. 2018

Μειώσεις 

Αποσβέσεων 

2018

Σύνολο 

30/6/2018

Σήµατα 12.566,67 5.800 - - 18.367

Λογισµικό 415.506,87 13.376 - - 428.883

Σύνολο 428.074 19.176 - - 447.249

γ) ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ

Υπόλοιπο 

31/12/2017

Σύνολο 

30/6/2018

Σήµατα 103.433 97.633

Λογισµικό 123.018 202.637

Σύνολο 226.451 300.270

Υπόλοιπο 

31/12/2017
Προσθήκες Μεταφορές

Σύνολο 

30/6/2018
Προπληρωµές - - -

Γενικό Σύνολο 226.451 - - 300.270

30/6/2019 31/12/2018 30/6/2019 31/12/2018

Πελάτες βιοµηχανίας 15.625.851 5.452.545 15.407.294 4.308.489

Πελάτες ξενοδοχείου 684.711 714.957 684.711 714.957

Πελάτες τοµέα ενέργειας 17.400.183 13.024.734 1.729.192 1.122.604

33.710.745 19.192.236 17.821.197 6.146.050

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2019 31/12/2018 30/6/2019 31/12/2018

Ταµείο 157.447 66.200 145.039 44.407

Καταθέσεις όψεως σε ευρώ 23.313.808 4.617.030 18.395.646 872.689

Καταθέσεις όψεως σε ευρώ σε πιστ. ιδρύµατα του εξωτερικού35.330.932 35.095.726 34.445.495 34.236.514

Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας σε συνάλλαγµα 2.005 59.562 2.005 2.003

Σύνολο 58.804.192 39.838.519 52.988.185 35.155.614

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

Μακροπρόθεσµα δάνεια 30/6/2019 31/12/2018 30/6/2019 31/12/2018

Μακροπρόθεσµα δάνεια 42.831.753 26.219.726 42.100.766 25.091.640

Βραχυπρόθεσµα δάνεια

Τραπεζικά δάνεια 21.118.672 28.761.630 19.577.607 22.219.349

Χρεολύσια µακροπρόθεσµων 

δανείων πληρωτέα στους 

επόµενους 12 µήνες 7.288.619 2.753.831 7.085.821 2.356.924

28.407.291 31.515.461 26.663.428 24.576.273

Σύνολο δανείων 71.239.044 57.735.187 68.764.193 49.667.913

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ



 

 

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο  
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2019  

 

  35

Η λήξη του µακροπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού έχει ως εξής:  

 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδιασµού της, η Καράτζη ΑΕ προχώρησε στην έκδοση δύο κοινών 

οµολογιακών δανείων, τα οποία καλύφθηκαν εξ’ ολοκλήρου από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Το πρώτο, ποσού 

ευρώ 10.090.200, θα χρηµατοδοτήσει την επένδυση εκσυγχρονισµού του ξενοδοχείου Nana Beach, ενώ το δεύτερο, 

ποσού ευρώ 12.400.000, θα χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη επενδυτικών σχεδίων κυρίως στις ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας.  

 

Εξασφαλίσεις: Επί των ακινήτων της θυγατρικής εταιρείας Mesh Pack GMBH Γερµανίας έχουν εγγραφεί υποθήκες 

και προσηµειώσεις συνολικού ποσού € 1.578 χιλ. Επίσης, οι απαιτήσεις και τα αποθέµατά της έχουν ενεχυριαστεί 

µέχρι το ύψος των € 56 χιλ. O µηχανολογικός εξοπλισµός της ΚΑΡΑΤΖΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει ενεχυριαστεί για το ποσό 

των € 5.233 χιλ. Σε εξασφάλιση µακροπρόθεσµης δανειακής σύµβασης έχει εκχωρηθεί το προϊόν από τη µελλοντική 

είσπραξη της επιχορήγησης που σχετίζεται µε την επένδυση στο νέο ξενοδοχείο της µητρικής εταιρείας. Επί των 

ακινήτων των υπολοίπων θυγατρικών δεν υπάρχουν υποθήκες ή προσηµειώσεις. 

Επίσης, σε εξασφάλιση των τραπεζικών ιδρυµάτων για κάθε απαίτησή τους από τα αντίστοιχα µακροπρόθεσµα δάνεια 

και τις τυχόν µελλοντικές υπερβάσεις τους η Εταιρία και ο Όµιλος έχουν ενεχυριάσει τις απαιτήσεις τους κατά του 

αντισυµβαλλοµένου ΛΑΓΗΕ / ∆Ε∆∆HΕ που προκύπτουν  από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας.  

Οι συµβάσεις των µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων δάνεια της Εταιρίας και του Οµίλου περιλαµβάνουν 

οικονοµικές ρήτρες για την διατήρηση ικανοποιητικής κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας (covenants). 

Η µητρική εταιρεία του Οµίλου έχει παράσχει εταιρική εγγύηση υπέρ της εταιρείας ‘’ΚΕΝ Α.Ε.’’ ύψους 17,3 εκ. ευρώ 

και υπέρ της εταιρείας ‘’ΚΑΡΑΤΖΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.’’’ ύψους 12,6 εκ. ευρώ. 

Εγγυητικές επιστολές αορίστου διαρκείας β’ κατηγορίας € 67.000 

Εγγυητικές επιστολές αορίστου διαρκείας γ’ κατηγορίας € 27.000. 

Εγγυητικές επιστολές ορισµένης διαρκείας έως 21/1/2020 γ’ κατηγορίας € 450.000. 

 

Σε ασφάλιση των νέων οµολογιακών δανείων (βλέπε παραπάνω) υφίστανται : 

α) εκχώρηση λόγω ενέχυρου Ά σειράς των υφιστάµενων και µελλοντικών συµβάσεων πώλησης ενέργειας της 

ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ µε τον ∆ΕΣΜΗΕ νυν ∆ΑΠΕΕΠ για συγκεκριµένα φωτοβολταικά πάρκα  

β) εκχώρηση λόγω ενέχυρου Ά σειράς των υφιστάµενων και µελλοντικών συµβάσεων πώλησης ενέργειας της 

ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ µε την ∆ΕΗ για συγκεκριµένα φωτοβολταικά πάρκα 

γ) εκχώρηση λόγω ενέχυρου Ά σειράς, συγκεκριµένων λογαριασµών καταθέσεων (Debt Service Reserve) του εκδότη 

για την κάλυψη των πληρωµών των δανείων.  

 

30/6/2019 31/12/2018 30/6/2019 31/12/2018

Από 1 έως 2 έτη 9.392.757 8.565.468 9.087.963,98 8.302.560

Από 2 έως 5 έτη 12.693.466 9.988.007 12.513.891,94 9.409.450

Πάνω από 5 έτη 20.745.529 7.666.251 20.498.910 7.379.630

ΣΥΝΟΛΟ 42.831.753 26.219.726 42.100.766 25.091.640

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΝΑΛΥΣΗ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
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9. Φόρος εισοδήµατος 

 
 

10. Λειτουργικοί τοµείς 

Ένας λειτουργικός τοµέας είναι συστατικό µέρος µίας οικονοµικής οντότητας ο οποίος διεξάγει επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες από τις οποίες πραγµατοποιούνται έσοδα και έξοδα. Τα λειτουργικά αποτελέσµατά του εξετάζονται 

τακτικά από τη διοίκηση της οντότητας για τη λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων. Η πληροφόρηση που 

γνωστοποιείται είναι αυτή που χρησιµοποιεί η διοίκηση εσωτερικά για την αξιολόγηση της απόδοσης των λειτουργικών 

τοµέων. Ο όµιλος δραστηριοποιείται στη βιοµηχανική παραγωγή, στην παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών και στον 

κλάδο παραγωγής & εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Όσον αφορά τη βιοµηχανική δραστηριότητα υπάρχουν τρεις παραγωγικές µονάδες στην Ελλάδα, µία στη Γερµανία, 

µία εµπορική επιχείρηση στην Ισπανία, µία εµπορική επιχείρηση στην Ιταλία και µία εµπορική επιχείρηση στη Ρωσία. 

Υπάρχει επίσης µία εµπορική επιχείρηση στο Ηνωµένο Βασίλειο, της οποίας τα αποτελέσµατα εµφανίζονται στα 

επενδυτικά αποτελέσµατα του βιοµηχανικού κλάδου. 

 

Η ξενοδοχειακή δραστηριότητα συνιστά έναν λειτουργικό τοµέα, ο οποίος αποτελείται από τα ξενοδοχεία της µητρικής 

εταιρείας.  

 

Ο τοµέας ενέργειας περιλαµβάνει τη δραστηριότητα παραγωγής ρεύµατος από φωτοβολταϊκούς σταθµούς της 

Μητρικής & της θυγατρικής ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. καθώς και την δραστηριότητα της ΚΕΝ Α.Ε. που 

δραστηριοποιείται στον κλάδο παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. Τα έσοδα της ΚΕΝ Α.Ε. αποτελούν το ~96% των 

εσόδων του τοµέα Ενέργειας και το ~57% του συνολικού κύκλου εργασιών του Οµίλου. 

 

Οι πωλήσεις & τα αποτελέσµατα των λειτουργικών τοµέων του Οµίλου έχουν ως εξής: 

 

1/1 - 

30/6/2019

1/1 - 

30/6/2018

1/1 - 

30/6/2019

1/1 - 

30/6/2018

Κέρδη περιόδου προ φόρων 8.063.316 6.412.186 5.191.406 6.148.064

Πλέον: Ζηµιογόνο αποτέλεσµα περιόδου θυγατρικών  -  -  -  - 

Πλέον: Προσαρµογές µεταξύ ∆ΠΧΑ - ΕΛΠ 439.285 1.419.577 289.890 736.687
Μείον: Συµψηφισµός µεταφερόµενων ζηµιών θηγατρικών (1.294.802)  - 

Πλέον: Αναµορφωµένες ∆απάνες 413.844 250.000 383.042 250.000

Κέρδη προς φορολόγηση 7.621.643 8.081.762 5.864.338 7.134.751

Φόρος εισοδήµατος έξοδο / (έσοδο) 2.153.227 2.264.158 1.642.015 2.081.521

Αναβαλλόµενος φόρος έξοδο / (έσοδο) 519.408 (420.556) 14.375 (213.639)

Σύνολο φόρων στη κατάσταση αποτελεσµάτων 2.672.634 1.843.603 1.656.389 1.867.882

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ



 

 

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο  
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2019  

 

  37

 

 

Οι πωλήσεις & τα αποτελέσµατα των λειτουργικών τοµέων του Οµίλου κατά την προηγούµενη συγκρίσιµη περίοδο 

έχουν ως εξής: 

 

 

  

Α' εξάµηνο 2019

Ο ΟΜΙΛΟΣ (ποσά σε €) Βιοµηχανία Ξενοδοχείο Ενέργεια Σύνολο

Πωλήσεις 41.245.938 4.384.338 64.898.027 110.528.303

Μείον: ∆ιεταιρικές (2.225.563 ) - (678.760 ) (2.904.323 )

Πωλήσεις σε τρίτους 39.020.376 4.384.338 64.219.267 107.623.980

Μικτό κέρδος 9.809.151 (831.387 ) 9.031.883 18.009.647

Έξοδα διοίκησης (1.547.421 ) (332.867 ) (117.488 ) (1.997.777 )

Έξοδα διάθεσης (2.477.094 ) (322.377 ) (3.576.540 ) (6.376.012 )

Λοιπά έσοδα 203.736 25.763 360.216 589.715

Λοιπά έξοδα (364.412 ) 13.325 (649.770 ) (1.000.858 )

Λειτουργικό & έκτακτο αποτέλεσµα 5.623.959 (1.447.544 ) 5.048.300 9.224.715

Κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις 121.964 - - 121.964

Επενδυτικά αποτελέσµατα (5.128 ) - - (5.128 )

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 259 - 99.010 99.270

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (1.288.287 ) 115.245 (204.462 ) (1.377.505 )

Αποτελέσµατα προ φόρων 4.452.767 (1.332.299 ) 4.942.848 8.063.316

Αναβαλλόµενος φόρος (13.878 ) - (505.530 ) (519.408 )

Φόροι εισοδήµατος (1.647.086 ) - (506.141 ) (2.153.227 )

Αποτελέσµατα µετά φόρων 2.791.803 (1.332.299 ) 3.931.178 5.390.682

Προσθήκες Παγίων Α΄ εξαµ. 2019 1.495.607 6.007.837 1.645.611 9.149.054

Αποσβέσεις παγίων Α΄ εξαµ. 2019 1.489.197 1.001.881 807.528 3.298.605

Α' εξάµηνο 2018

Ο ΟΜΙΛΟΣ (ποσά σε €) Βιοµηχανία Ξενοδοχείο Ενέργεια Σύνολο

Πωλήσεις 41.003.026 3.387.527 36.891.039 81.281.592

Μείον: ∆ιεταιρικές (2.083.659 ) - (524.345 ) (2.608.004 )

Πωλήσεις σε τρίτους 38.919.367 3.387.527 36.366.694 78.673.587

Μικτό κέρδος 10.726.197 (474.198 ) 3.797.336 14.049.335

Έξοδα διοίκησης (1.303.251 ) (114.258 ) (157.622 ) (1.575.131 )

Έξοδα διάθεσης (3.002.982 ) (73.669 ) (1.921.440 ) (4.998.091 )

Λοιπά έσοδα 171.123 46.646 177.363 395.132

Λοιπά έξοδα (32.882 ) (97.646 ) (643.675 ) (774.203 )

Λειτουργικό & έκτακτο αποτέλεσµα 6.558.205 (713.124 ) 1.251.962 7.097.043

Κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις 98.360 - - 98.360

Επενδυτικά αποτελέσµατα 270 6.178 17 6.464

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 386 6 38.484 38.875

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (284.870 ) (380.934 ) (162.753 ) (828.557 )

Αποτελέσµατα προ φόρων 6.372.351 (1.087.874 ) 1.127.709 6.412.186

Αναβαλλόµενος φόρος 90.331 88.259 241.965 420.556

Φόροι εισοδήµατος (2.076.708 ) 429.064 (616.514 ) (2.264.158 )

Αποτελέσµατα µετά φόρων 4.385.973 (570.551 ) 753.161 4.568.583

Προσθήκες Παγίων Α΄ εξαµ. 2018 430.090 14.246.116 68.983 14.745.189

Αποσβέσεις παγίων Α΄ εξαµ. 2018 1.768.105 563.826 745.736 3.077.668
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Τα στοιχεία Οικονοµικής Θέσης του Οµίλου ανά τοµέα κατά την 30.6.2019 έχουν ως εξής :  

 

 

 

 

11. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

 

Βρίσκεται σε εξέλιξη ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης 2018 για την ΚΑΡΑTZH AE και για την ΚΕΝ Α.Ε., που 

διενεργείται βάσει του άρθρου 65Α του Ν.4174/13. Η Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί 

µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων, ωστόσο δεν αναµένεται να προκύψουν σηµαντικές φορολογικές 

υποχρεώσεις για την Εταιρία και τον Όµιλο. 

Οι χρήσεις 2011 έως και 2017 της µητρικής εταιρείας, καθώς και οι χρήσεις 2016 & 2017 της θυγατρικής ΚΕΝ, έχουν 

ελεγχθεί φορολογικά από τους νόµιµους ελεγκτές σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 και 

30/6/2019

Ο ΟΜΙΛΟΣ (ποσά σε €) Βιοµηχανία Ξενοδοχείο Ενέργεια Σύνολο

Άυλα Περιουσιακά Στοιχειά 173.281 112.289 1.249.598 1.535.168

Ενσώµατα Πάγια 28.998.127 75.629.828 25.257.453 129.885.407

Αποθέµατα 22.285.620 371.595 - 22.657.215

Εµπορικοί Χρεώστες 15.598.592 711.970 17.400.183 33.710.745

Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 26.104.934 33.574.198 21.500.241 81.179.373

Συµµετοχές 600.066 - - 600.066

Σύνολο Ενεργητικού 93.760.620 110.399.879 65.407.475 269.567.974

Σύνολο υποχρεώσεων 41.237.776 55.525.611 34.458.435 131.221.822

Καθαρή θέση µετόχων 52.418.518 54.874.267 30.949.027 138.241.812

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 104.326 - 14 104.340

Καθαρή θέση 52.522.844 54.874.267 30.949.041 138.346.152

31/12/2018

Ο ΟΜΙΛΟΣ (ποσά σε €) Βιοµηχανία Ξενοδοχείο Ενέργεια Σύνολο

Άυλα Περιουσιακά Στοιχειά 175.493 123.349 1.290.528 1.589.370

Ενσώµατα Πάγια 28.034.457 69.588.174 23.997.567 121.620.197

Αποθέµατα 28.255.525 132.070 - 28.387.595

Εµπορικοί Χρεώστες 5.325.749 956.589 12.909.898 19.192.236

Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 17.950.871 22.575.863 22.738.328 63.265.062

Συµµετοχές 473.101 - - 473.101

Σύνολο Ενεργητικού 80.215.196 93.376.044 60.936.321 234.527.561

Σύνολο υποχρεώσεων 28.677.485 40.308.328 32.600.667 101.586.480

Καθαρή θέση µετόχων 51.425.056 53.067.716 28.335.583 132.828.355

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 112.655 - 71 112.726

Καθαρή θέση 51.537.711 53.067.716 28.335.654 132.941.081

Επωνυµία Εταιρείας Ανέλεγκτες Χρήσεις

Καράτζη ΑΕ -

Mesh Pack GMBH 2015 – 2018

Croppy Solutions SL 2014 – 2018

ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜ/ΚΕΣ & ΞΕΝΟ∆/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΕ & ΣΙΑ Ε.Ε. 2010 – 2018

ΚΕΝ Α.Ε. 2016 – 2018

Karatzis Russia Ltd 2016 - 2018

Karatzis Italia Srl 2016 - 2018
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65Α του Ν.4174/2013. Για τις χρήσεις αυτές έχουν εκδοθεί Εκθέσεις Φορολογικής Συµµόρφωσης «Χωρίς Επιφύλαξη». 

Η οριστικοποίηση των ελέγχων αυτών διενεργείται σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1034/2016 και τις διατάξεις του Ν.4174/13.    

 
12. Εποχικότητα επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 

Εξαιτίας της εποχικότητας που χαρακτηρίζει την ξενοδοχειακή δραστηριότητα της εταιρείας καθώς και τη 

δραστηριότητα από τα φωτοβολταϊκά πάρκα, παρουσιάζεται έντονη διακύµανση στα αποτελέσµατα της εταιρείας και 

του οµίλου κατά τη διάρκεια των τριµήνων. 

• Στο Β΄τρίµηνο κάθε χρήσης ξεκινάει η ξενοδοχειακή δραστηριότητα. Το λειτουργικό αποτέλεσµά της για το 

εν λόγω διάστηµα είναι συνήθως ζηµιογόνο, εξαιτίας των χαµηλών τιµών ανά διανυκτέρευση. Στο ίδιο 

τρίµηνο επιταχύνεται και η δραστηριότητα από τα φωτοβολταϊκά πάρκα. 

• Στο Γ΄τρίµηνο παρουσιάζεται σηµαντική βελτίωση στο λειτουργικό αποτέλεσµα της ξενοδοχειακής 

εκµετάλλευσης, εξαιτίας των υψηλών τιµών ανά διανυκτέρευση που ισχύουν αυτή την περίοδο. Στο ίδιο 

διάστηµα κορυφώνεται η δραστηριότητα από τα φωτοβολταϊκά πάρκα λόγω της ηλιοφάνειας. 

• Στο ∆΄τρίµηνο παρουσιάζεται κάµψη στο λειτουργικό αποτέλεσµα της ξενοδοχειακής εκµετάλλευσης, 

εξαιτίας της µείωσης στις τιµές ανά διανυκτέρευση που συντελούνται αυτήν την περίοδο. Αντίστοιχα, 

παρουσιάζεται κάµψη στο αποτέλεσµα από την πώληση ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάρκα λόγω καιρικών 

συνθηκών. 

 

13. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές  

Στις 19/9/2017 εκδικάστηκε η υπ’ αριθµ. 25496/2013 αγωγή της µητρικής εταιρείας κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, 

µε την οποία ζητά το ποσό των 3 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά τόκους για το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό 

επιχορήγησης πραγµατοποιηθείσας επένδυσης. Η επιστροφή της επιχορήγησης διατάχθηκε από την 54490/ΝΝ 365/Ν. 

1892/90/24.7.2001 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονοµίας και ακυρώθηκε µε την υπ’ αριθµ 3582/2010 

απόφαση του ΣτΕ. Η διοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι η απόφαση θα εκδοθεί έως το τέλος του έτους και αισιοδοξεί 

για τη θετική έκβαση της υπόθεσης. 

Πέραν των ανωτέρω, δεν υφίστανται άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές για την εταιρεία και/ή τον Όµιλο.  

 

14. Προβλέψεις 

Η µητρική εταιρεία έχει πραγµατοποιήσει προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις χιλ. € 120 και λοιπές 

προβλέψεις χιλ. € 586. 

Οι θυγατρικές Meshpack Gmbh και Karatzis Italia Srl έχουν σχηµατίσει λοιπές προβλέψεις χιλ. €36 και €100 

αντίστοιχα. 

 

 

15. Αριθµός εργαζοµένων και κόστος µισθοδοσίας 

Ο αριθµός των εργαζοµένων στις 30/06/2019 και 30/06/2018 για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα έχουν ως 

ακολούθως: 

Προβλέψεις 30/6/2019 31/12/2018 30/6/2019 31/12/2018

Προβλέψεις φορολογικών ελέγχων 120.000 120.000 120.000 120.000

Λοιπές προβλέψεις . 742.826 684.311 586.480 548.011

ΣΥΝΟΛΟ 862.826 804.311 706.480 668.011

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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16. Κέρδη ανά µετοχή 

Για το Α΄ εξάµηνο 2019 ο µέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών είναι 14.679.792 (Μέσος σταθµισµένος αριθµός 

µετοχών Α΄ εξαµήνου 2018: 14.679.792). Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή προσδιορίζονται ως εξής: 

 

 

17. Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών  

 

 
 

 

18. Συµµετοχές σε συγγενείς 

Πρόκειται για την εταιρεία ‘ZEUS PACKAGING AGRI LTD’ µε έδρα το Ηνωµένο Βασίλειο. Η εταιρεία είναι αµιγώς 

εµπορική και απευθύνεται κυρίως στην αγορά της Μεγάλης Βρετανίας. Η εταιρεία ενοποιείται µε τη µέθοδο της 

Καθαρής Θέσης. Οι οικονοµικές καταστάσεις της συγγενούς συνοψίζονται ως εξής: 

 

30/6/2019 30/6/2018 30/6/2019 30/6/2018

Μόνιµοι εργαζόµενοι 454 470 332 369

Εποχικοί εργαζόµενοι 340 252 340 252

Σύνολο 794 722 672 621

Μισθωτοί 499 366 379 321

Ηµεροµίσθιοι 295 356 293 300

Σύνολο 794 722 672 621

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Βασικά κέρδη ανά µετοχή

1/1 - 

30/6/2019

1/1 - 

30/6/2018

1/1 - 

30/6/2019

1/1 - 

30/6/2018

Κέρδη /(ζηµίες) µετά από φόρους 5.390.682 4.568.583 3.535.017 4.280.182

Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών 14.679.792 14.679.792 14.679.792 14.679.792

Βασικά κέρδη ανά µετοχή 0,3672 0,3112 0,2408 0,2916

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπόλοιπα & Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη (∆.Λ.Π.24)

Εταιρείας Πωλήσεις Αγορές / ∆απάνες Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

MESHPACK 184.191 1.033.131 356.895 1.033.131 

CROPPY SOLUTIONS 406.002  - 210.153  - 

KARATZIS RUS LTD 583.700 15.559 33.072 (4.346)

KARATZIS ITALIA  -  - 150.000  - 

ΚΑΡΑΤΖΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΕ 1.200  - 200  - 

ΚΕΝ 12.800 676.417 21.344 198.780 

ZEUS PACKAGING AGRI LTD 986.776  - 1.003.544  - 

Λοιπά Συνδεµένα Μέρη 416.753 219.235 366.915 15.370 

ΣΥΝΟΛΟ 2.591.422 1.944.341 2.142.124 1.242.935 

ε) Αµοιβές & 

έξοδα 
στ) Απαιτήσεις ζ) Υποχρεώσεις

Μέλη ∆Σ και διευθυντικά στελέχη 384.538 86.250 10.838 

Οµίλου Πωλήσεις Αγορές / ∆απάνες Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

ZEUS PACKAGING AGRI LTD 986.776  - 1.003.544  - 

Λοιπά Συνδεµένα Μέρη 416.753 219.235 366.915 15.370 

ε) Αµοιβές & 

έξοδα 
στ) Απαιτήσεις ζ) Υποχρεώσεις

Μέλη ∆Σ και διευθυντικά στελέχη 462.687 86.250 10.838 
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Οι λοιπές συγγενείς Spareal ΙΚΕ, KKX ΙΚΕ και Karmyl ΙΚΕ, αφορούν την εκµετάλλευση εµπορικών καταστηµάτων στο 

ξενοδοχείο Nana Princess έχουν συνολικό κύκλο εργασιών 80χιλ.ευρώ και συµµετοχή στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα 

+1.800 ευρώ. ∆εν έχουν σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις. 

 

19. Ίδιες µετοχές 

Στη λήξη της τρέχουσας περιόδου η µητρική εταιρεία, οι θυγατρικές και οι συγγενείς επιχειρήσεις δεν κατείχαν µετοχές 

της ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. 

 

20. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία 

Το ∆ΛΠ 34 απαιτεί στις ενδιάµεσες οικονοµικές αναφορές να περιλαµβάνονται και ορισµένες  γνωστοποιήσεις 

αναφορικά µε την εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ 13 «Αποτίµηση 

σε Εύλογες Αξίες» και ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις». Οι εν λόγω γνωστοποιήσεις 

περιλαµβάνουν την ταξινόµηση των εύλογων αξιών σε τρία (3) επίπεδα. Ο Όµιλος χρησιµοποιεί την παρακάτω 

ιεραρχία για τον καθορισµό και την γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων ανά τεχνική 

αποτίµησης: 

Επίπεδο 1: Επενδύσεις που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µε βάση διαπραγµατεύσιµες (µη 

προσαρµοσµένες) τιµές σε ενεργές αγορές για όµοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις. 

Επίπεδο 2: Επενδύσεις που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µε βάση µοντέλα αποτίµησης στα οποία όλα τα 

στοιχεία που επηρεάζουν σηµαντικά την εύλογη αξία είναι βασισµένα (είτε άµεσα είτε έµµεσα) σε παρατηρήσιµα 

δεδοµένα της αγοράς. 

Επίπεδο 3: Επενδύσεις που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µε βάση µοντέλα αποτίµησης στα οποία τα 

στοιχεία που επηρεάζουν σηµαντικά την εύλογη αξία δεν είναι βασισµένα σε παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς. 

Ο Όµιλος, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση», στη 

λήξη κάθε περιόδου αναφοράς των οικονοµικών καταστάσεων διενεργεί τους απαιτούµενους υπολογισµούς 

αναφορικά µε τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων.   

Η λογιστική αξία των ακόλουθων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων θεωρείται 

ότι αποτελεί µία λογική προσέγγιση της εύλογης αξίας αυτών: 

- Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/6/2019 30/6/2018

Κυκλοφορούν ενεργητικό 30/6/2019 31/12/2018 Πωλήσεις 5.786.241 4.199.795

Αποθέµατα 948.991 762.568 Κόστος πωληθέντων -5.177.962 -3.849.099

Εµπορικοί χρεώστες 3.080.219 46.434 Μικτό Κέρδος 608.279 350.695

Άλλα στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 112 112

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 615.495 268.588 Έξοδα διοίκησης 286.499 89.734

Σύνολο Ενεργητικού 4.644.816 1.077.702 Έξοδα διάθεσης 17.459 11.948

Αποτελέσµατα  προ φόρων 304.321 249.013

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ίδια Κεφάλαια Μείον: Αναλογούν φόρος εισοδήµατος 57.771 52.292

Μετοχικό κεφάλαιο 128 121

Λοιπά αποθεµατικά κεφάλαια 58.236 656.835 Αποτελέσµατα µετά από φόρους (Α) 246.550 196.720

Αποτελέσµατα εις νέον 1.028.196 191.523

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 1.086.560 848.479

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 3.060.427 1.708

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 354.539 63.452

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 143.290 164.063

Σύνολο Υποχρεώσεων (β) 3.558.257 229.223

Σύνολο Παθητικού (α + β) 4.644.816 1.077.702

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1-30.6.2019
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- Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 

- Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

- ∆άνεια 

 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία 

των οικονοµικών καταστάσεων µπορούν να κατηγοριοποιηθούν µε βάση την ιεραρχία της εύλογης αξίας και ως εξής: 

 

 

21. Έγκριση οικονοµικών καταστάσεων από το ∆.Σ. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο από 01/01/2019 έως 30/06/2019, εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.» την 28η Σεπτεµβρίου 2019. 

 
22. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

Με το Νόµο 4269-29/8/2019 καταργήθηκαν από 1/9/2019 οι κεφαλαιακοί περιορισµοί που είχαν επιβληθεί µε το 

πρώτο άρθρο της από 18.7.2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες Ρυθµίσεις για τη θέσπιση 

περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων» (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 4 του 

ν. 4350/2015 (Α’ 161).Η άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων σηµατοδότησε την επιστροφή στην 

κανονικότητα για την ελληνική αγορά και το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα.  

 

Στις 26 Σεπτεµβρίου 2019 , ανακοινώθηκε η παύση εργασιών και η υπαγωγή στη διαδικασία εκκαθάρισης (resolution) 

του τουριστικού οργανισµού Thomas Cook, µε σηµαντικές επιπτώσεις στην τουριστική αγορά της Ελλάδας. Η 

ξενοδοχειακή δραστηριότητα της εταιρείας δεν επηρεάζεται άµεσα από το άνω γεγονός καθότι δεν υπήρχαν κανενός 

είδους απαιτήσεις ή εµπορική συνεργασία µε την Thomas Cook.    

 

 

 

 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

30/6/2019 31/12/2018 Ιεραρχία εύλογης αξίας

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού

Ασώµατα περιουσιακά στοιχεία 1.535.168 1.589.370 Επίπεδο 2

Σύνολο 1.535.168 1.589.370

Κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού

Εµπορικές απαιτήσεις 33.710.745 19.192.236 Επίπεδο 3

Λοιπές απαιτήσεις 12.685.426 13.546.966 Επίπεδο 3

Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 58.804.192 39.838.519 Επίπεδο 3

Σύνολο 105.200.363 72.577.720

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 106.735.532 74.167.090

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆ανεισµός 42.831.753 26.220.054 Επίπεδο 2

Σύνολο 42.831.753 26.220.054

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆ανεισµός 28.407.291 31.515.461 Επίπεδο 2

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 38.164.388 27.618.260 Επίπεδο 3

Σύνολο 66.571.679 59.133.721

Σύνολο υποχρεώσεων 109.403.432 85.353.775
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∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον Όµιλο είτε 

την Εταιρεία και στα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.  

 

 

Ηράκλειο 28 Σεπτεµβρίου 2019 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΗΣ 

Α.∆.Τ. Χ 357305 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΤΖΗ 

Α.∆.Τ. Ι 990606 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΤΖΗ 

Α.∆.Τ. ΑΜ 456332 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ 

Α.∆.Τ. ΑΝ 464624 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΟΝΑΧΑΚΗΣ 

Α.Μ. ΟΕΕ 0065793/Α΄ 

     

 


