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Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο επξώ

Ο Όκηινο Η Δηαηξεία

Ιζνινγηζκόο ηεο 30/9/2012 31/12/2011 30/9/2012 31/12/2011

εκ.

ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Δλζψκαηα πάγηα 7 76.057 74.674 49.269 50.266

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 8 486 469 61 70

Δπελδχζεηο ζε επηρεηξήζεηο 9 14 14 17.979 17.979

Γηαζέζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 307 307 137 137

Αλαβαιιφκελε απαίηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 251 271 0

Απαηηήζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 0 0 83 182

Λνηπέο απαηηήζεηο 457 666 378 593

77.572 76.401 67.907 69.227

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Απνζέκαηα 39.362 43.258 19.812 21.633

Πειάηεο 56.953 56.848 39.588 41.136

Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 5.796 4.783 2.783 3.851

Βξαρππξφζεζκεο δφζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 0 0 139 317

Γηαζέζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 586 491 586 491

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 22.110 11.245 17.852 7.702

124.807 116.625 80.760 75.130

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 202.379 193.026 148.667 144.357

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ

Απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο:

Μεηνρηθφ Κεθάιαην 7.119 9.035 7.119 9.035

Τπέξ ην άξηην 10.175 10.175 10.175 10.175

Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο 17.380 17.738 17.432 17.737

Λνηπά απνζεκαηηθά 48.133 47.676 43.813 43.769

Απνηειέζκαηα εηο λένλ 48.968 37.473 35.489 27.758

ύλνιν 131.775 122.097 114.028 108.474

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο: 6.305 5.532                 -                      -     

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 138.080 127.629 114.028 108.474

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Γάλεηα 3.439 1.607 0 0

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 3.878 4.084 3.882 4.099

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο 2.482 2.187 2.022 1.782

Λνηπέο πξνβιέςεηο 793 450 793 450

Δπηρνξεγήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 230 293 164 201

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 1 1 1 1

10.823 8.622 6.862 6.533

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο 16.539 20.542 9.448 14.058

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 13.679 18.297 23 1.579

Βξαρππξφζεζκεο δφζεηο καθξνπξνζέζκσλ δαλείσλ 10.967 11.104 10.000 10.000

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο 2.455 979 1.367 506

Λνηπέο ππνρξεψζεηο & κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί 9.836 5.853 6.939 3.207

53.476 56.775 27.777 29.350

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 64.299 65.397 34.639 35.883

ύλνιν Ιδίσλ θεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ 202.379 193.026 148.667 144.357  
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Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο επξώ

Ο Όκηινο Ο Όκηινο Η Δηαηξεία 

Καηάζηαζε Λνγαξηαζκνύ Απνηειεζκάηωλ Πεξηόδνπ 1.1-30.9.12 1.1-30.9.11 1.7-30.9.2012 1.7-30.9.2011

Κχθινο Δξγαζηψλ (Πσιήζεηο) 156.924 144.610 56.900 51.793

Κφζηνο πσιήζεσλ -122.977 -113.438 -43.136 -40.267

Μηθηά Κέξδε 33.947 31.172 13.764 11.526

Άιια έζνδα 1.263 729 335 156

Έμνδα δηαζέζεσο -10.188 -9.187 -3.719 -3.245

Έμνδα δηνηθήζεσο -6.226 -5.488 -1.913 -1.401

Άιια έμνδα -3.497 -2.442 -1.355 -577

Κέξδε εθκεηαιιεύζεσο 15.299 14.784 7.112 6.459

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ) -358 -498 -74 -266

Κέξδε / (Εεκίεο) απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 634 -387 89 -312

Κέξδε / Εεκίεο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 0 16 0 2

Απνηειέζκαηα απφ ζπγγελείο θαη ζπγαηξηθέο 0 0

Καζαξά Κέξδε πξν θόξσλ 15.575 13.915 7.127 5.883

Φφξνο εηζνδήκαηνο -3.489 -2.927 -1.422 -1.155

Καζαξά Κέξδε πεξηόδνπ, κεηά από θόξνπο 12.086 10.988 5.705 4.728

Σα Καζαξά Κέξδε ηεο πεξηόδνπ θαηαλέκνληαη ζε:

-    Μεηφρνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο 11.262 10.197 5.401 4.434

-    Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 824 791 304 294

12.086 10.988 5.705 4.728

Κέξδε θαηά κεηνρή

πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο Μεηξηθήο

-    Βαζηθά ζε επξψ 0,4235 0,3228 0,1892 0,1494

Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ

& επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 15.198 14.802 7.111 6.464

πλνιηθέο (θαζαξέο) απνζβέζεηο πεξηφδνπ 4.658 4.255 1.605 1.476

Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ

απνηειεζκάησλ & ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ (EBITDA ) 19.856 19.057 8.716 7.940

Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο επξώ

Ο Όκηινο Ο Όκηινο Η Δηαηξεία

Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο Πεξηόδνπ 1.1-30.9.12 1.1-30.9.11 1.7-30.9.2012 1.7-30.9.2011

Καζαξά Κέξδε πεξηόδνπ, κεηά από θόξνπο (α) 12.086 10.988 5.705 4.728

Ννκηζκαηηθέο πξνζαξκνγέο 203 -1.253 -365 -86

Απφηίκεζε δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ

ζηνηρείσλ 
95 -49 45 -33

Πξνζαξκνγή αλαβαιιφκελσλ θφξσλ απνζεκαηηθψλ  - 1  - 0

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηόδνπ (β) 298 -1301 -320 -119

πγθεληξσηηθά πλνιηθά Δηζνδήκαηα πεξηόδνπ (α) + (β) 12.384 9.687 5.385 4.609

Σα πλνιηθά Δηζνδήκαηα ηεο πεξηόδνπ θαηαλέκνληαη ζε:

-    Μεηφρνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο 11.594 8.840 5.180 4.091

-    Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 790 847 205 518

12.384 9.687 5.385 4.609  
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Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο επξώ

Η Δηαηξεία Η Δηαηξεία 

Καηάζηαζε Λνγαξηαζκνύ Απνηειεζκάηωλ Πεξηόδνπ 1.1-30.9.12 1.1-30.9.11 1.7-30.9.2012 1.7-30.9.2011

Κχθινο Δξγαζηψλ (Πσιήζεηο) 85.554 82.757 31.150 30.541

Κφζηνο πσιήζεσλ -67.366 -64.984 -23.576 -23.551

Μηθηά Κέξδε 18.188 17.773 7.574 6.990

Άιια έζνδα 837 485 261 93

Έμνδα δηαζέζεσο -6.129 -5.777 -2.167 -2.065

Έμνδα δηνηθήζεσο -1.921 -2.115 -319 -286

Άιια έμνδα -2.407 -1.416 -927 -290

Κέξδε εθκεηαιιεύζεσο 8.568 8.950 4.422 4.442

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ) 238 0 123 -12

Κέξδε / (Εεκίεο) απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 361 239 -6 294

Κέξδε / Εεκίεο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 0 6 0 0

Απνηειέζκαηα απφ ζπγγελείο θαη ζπγαηξηθέο 150 120 0 0

Καζαξά Κέξδε πξν θόξσλ 9.317 9.315 4.539 4.724

Φφξνο εηζνδήκαηνο -1.942 -1.816 -808 -879

Καζαξά Κέξδε πεξηόδνπ, κεηά από θόξνπο 7.375 7.499 3.731 3.845

Σα Καζαξά Κέξδε ηεο πεξηόδνπ θαηαλέκνληαη ζε:

-    Μεηφρνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο 7.375 7.499 3.731 3.845

-    Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 0 0

7.375 7.499 3.731 3.845

Κέξδε θαηά κεηνρή

πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο Μεηξηθήο

-    Βαζηθά ζε επξψ 0,2729 0,2721 0,1379 0,1392

Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ

& επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 8.527 8.932 4.405 4.443

πλνιηθέο (θαζαξέο) απνζβέζεηο πεξηφδνπ 2.558 2.366 877 797

Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ

απνηειεζκάησλ & ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ (EBITDA ) 11.085 11.298 5.282 5.240

Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο επξώ

Η Δηαηξεία Η Δηαηξεία 

Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο Πεξηόδνπ 1.1-30.9.12 1.1-30.9.11 1.7-30.9.2012 1.7-30.9.2011

Καζαξά Κέξδε πεξηόδνπ, κεηά από θόξνπο (α) 7.375 7.499 3.731 3.845

Ννκηζκαηηθέο πξνζαξκνγέο  -  -  - -89

Απφηίκεζε δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ

ζηνηρείσλ 
95 -49 45 -33

Πξνζαξκνγή αλαβαιιφκελσλ θφξσλ απνζεκαηηθψλ  -  -  -  -

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηόδνπ (β) 95 -49 45 -122

πγθεληξσηηθά πλνιηθά Δηζνδήκαηα πεξηόδνπ (α) + (β) 7.470 7.450 3.776 3.723

Σα πλνιηθά Δηζνδήκαηα ηεο πεξηόδνπ θαηαλέκνληαη ζε:

-    Μεηφρνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο 7.470 7.450 3.776 3.812

-    Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο - - - -

7.470 7.450 3.776 3.812  
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Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο επξώ

Καηάζηαζε κεηαβνιώλ Ιδίωλ Κεθαιαίωλ ηνπ Οκίινπ Αλαινγνύληα ζηνπο κεηόρνπο ηεο Μεηξηθήο

Μεηνρηθό 

Κεθάιαην

Τπέξ ην 

άξηην

Απνζεκαηηθά 

Δύινγεο 

Αμίαο

Λνηπά 

Απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ

Γηθαηώκαηα 

κεηνςεθίαο

ύλνιν Ιδίσλ 

Κεθαιαίσλ

Τπόινηπν ηελ 1.1.2011 10.952 10.175 18.418 46.008 26.980 5.322 117.855

Καζαξά Κέξδε πεξηφδνπ, κεηά απφ θφξνπο (α) 10.197 791 10.988

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηφδνπ (β) -49 -1.309 1 56 -1.301

πγθεληξσηηθά πλνιηθά Δηζνδήκαηα πεξηόδνπ (α) + (β) 0 0 -49 -1.309 10.198 847 9.687

Απφζβεζε ππεξαμίαο αλαπξνζαξκνγήο ζε θέξδε εηο λένλ -235 235 0

Μέησζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ -1.917 -1.917

Δμαγνξά πνζνζηνχ απφ ηε κεηνςεθία -10 -10

Αλαθαηαηάμεηο απφ κεηαβνιή πνζνζηψλ ζε ζπγαηξηθέο 4 8 -12 0

Μεηαθνξά ζε απνζεκαηηθά 1.491 -1.491 0

Γηαλεκεζέληα θέξδε -209 -209

Τπόινηπν ηελ 30.9.2011 9.035 10.175 18.134 46.194 35.920 5.948 125.406

Τπόινηπν ηελ 1.1.2012 9.035 10.175 17.738 47.676 37.473 5.532 127.629

Καζαξά Κέξδε πεξηφδνπ, κεηά απφ θφξνπο (α) 0 0 11.262 824 12.086

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηφδνπ (β) 95 228 9 -34 298

πγθεληξσηηθά πλνιηθά Δηζνδήκαηα πεξηόδνπ (α) + (β) 0 0 95 228 11.271 790 12.384

Απφζβεζε ππεξαμίαο αλαπξνζαξκνγήο ζε θέξδε εηο λένλ -407 407 0

Μέησζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ -1.916 -1.916

Μεηαθνξά ζε απνζεκαηηθά -46 229 -183 0

Γηαλεκεζέληα θέξδε -17 -17

Τπόινηπν ηελ 30.9.2012 7.119 10.175 17.380 48.133 48.968 6.305 138.080  



 

  
ει.6 

 
  

Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο επξώ

Καηάζηαζε κεηαβνιώλ Ιδίωλ Κεθαιαίωλ ηεο Δηαηξείαο

Μεηνρηθό 

Κεθάιαην Τπέξ ην άξηην

Απνζεκαηηθά 

Δύινγεο 

Αμίαο

Λνηπά 

Απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ

ύλνιν Ιδίσλ 

Κεθαιαίσλ

Τπόινηπν ηελ 1.1.2011 10.952 10.175 18.412 42.335 19.381 101.255

Καζαξά Κέξδε πεξηφδνπ, κεηά απφ θφξνπο (α) 0 0 7.499 7.499

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηφδνπ (β) -49 0 0 -49

πγθεληξσηηθά πλνιηθά Δηζνδήκαηα πεξηόδνπ (α) + (β) 0 0 -49 0 7.499 7.450

Απφζβεζε ππεξαμίαο αλαπξνζαξκνγήο ζε θέξδε εηο λένλ -230 0 230 0

Μέησζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ -1.917 -1.917

Μεηαθνξά ζε απνζεκαηηθά 1.374 -1.374 0

0

Τπόινηπν ηελ 30.9.2011 9.035 10.175 18.133 43.709 25.736 106.788

Τπόινηπν ηελ 1.1.2012 9.035 10.175 17.737 43.769 27.758 108.474

Καζαξά Κέξδε πεξηφδνπ, κεηά απφ θφξνπο (α) 0 0 7.375 7.375

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηφδνπ (β) 95 0 0 95

πγθεληξσηηθά πλνιηθά Δηζνδήκαηα πεξηόδνπ (α) + (β) 0 0 95 0 7.375 7.470

Απφζβεζε ππεξαμίαο αλαπξνζαξκνγήο ζε θέξδε εηο λένλ -356 356 0

Μέησζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ -1.916 -1.916

Μεηαθνξά ζε απνζεκαηηθά -44 44 0

Τπόινηπν ηελ 30.9.2012 7.119 10.175 17.432 43.813 35.489 114.028  
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Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο επξώ

Ο Όκηινο

Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ πεξηόδνπ 1.1-30.9.12 1.1-30.9.11

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Κέξδε πξν θφξσλ 15.575 13.915

Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 4.717 4.316

Πξνβιέςεηο θαη άιια κε ηακηαθά έμνδα θαη έζνδα 2.016 1.533

Απνηειέζκαηα επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο -98 -34

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ) 358 498

Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ 

θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

Απνζέκαηα 4.194 -3.565

Πειάηεο -968 -8.451

Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο -730 1.540

Πξνκεζεπηέο -4.230 366

Λνηπέο ππνρξεψζεηο & κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί 1.820 1.347

Μείνλ:

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -917 -559

Καηαβιεκέλνη θφξνη -2.213 -3.278

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 19.524 7.628

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ -10

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ -5.984 -3.579

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ θαη ινηπσλ επελδχζεσλ 4

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη απιψλ παγίσλ 122 58

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 16

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 485 59

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) -5.377 -3.452

Χξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Άπμεζε /( Μείσζε) κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ -1.915

Δηζπξάμεηο / (εμνθιήζεηο) δαλείσλ -3.297 -2.814

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα -16 -209

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) -3.313 -4.938

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα 

θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ) 10.834 -762

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 11.245 11.676

Δπίδξαζε ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ 31 -190

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 22.110 10.724  
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Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο επξώ

Η Δηαηξεία

Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ πεξηόδνπ 1.1-30.9.12 1.1-30.9.11

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Κέξδε πξν θφξσλ 9.317 9.315

Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 2.596 2.404

Πξνβιέςεηο θαη άιια κε ηακηαθά έμνδα θαη έζνδα 2.005 1.449

Απνηειέζκαηα επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο -191 -145

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ) -238 0

Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ 

θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

Απνζέκαηα 1.821 -1.045

Πειάηεο 339 -1.297

Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 1.307 1.471

Πξνκεζεπηέο -4.610 754

Λνηπέο ππνρξεψζεηο & κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί 1.532 568

Μείνλ:

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -199 -51

Καηαβιεκέλνη θφξνη -1.300 -2.635

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 12.379 10.788

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ 0 -1.020

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ -1.631 -1.010

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη απιψλ παγίσλ 82 40

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 465 92

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 135 6

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) -949 -1.892

Χξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο/πιεξσκέο απφ αχμεζε/κείσζε  κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 0 -1.915

Δηζπξάμεηο / (εμνθιήζεηο) δαλείσλ -1.556 -8.152

Δηζπξάμεηο  ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 276 158

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) -1.280 -9.909

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα 

θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ) 10.150 -1.013

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 7.702 7.357

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 17.852 6.344  
 

 

Οη επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο αθόινπζεο ζειίδεο (9 - 33) 

απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηωλ πλνπηηθώλ Δλδηακέζωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ. 
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Δπηιεγκέλεο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηώζεηο 

επί ηωλ Δλδηακέζωλ πλνπηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ 

 

1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξεία 

 

Ζ εηαηξεία “ΠΛΑΣΙΚΑ ΚΡΗΣΗ - ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ & ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ” 

(«ε Δηαηξεία») ηδξχζεθε ην 1970 κε ηε κνξθή Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο θαη ην 1974 

κεηαηξάπεθε ζε αλψλπκε εηαηξεία ζχκθσλα κε ηελ 1663/31-7-1974 εγθξηηηθή απφθαζε ηνπ Ννκάξρε 

Ζξαθιείνπ, πνπ δεκνζηεχζεθε ζην Δ.Μ. 3926/74 Φ.Δ.Κ. 

 

Έδξα ηεο Δηαηξείαο είλαη ην Ζξάθιεην Κξήηεο θαη ηα Κεληξηθά ηεο Γξαθεία είλαη εγθαηεζηεκέλα ζην 

ηδηφθηεην αθίλεηφ ηεο ζηελ Βηνκεραληθή Πεξηνρή Ζξαθιείνπ (ηει. 2810-308500). 

Ζ εηαηξεία είλαη εγγεγξακκέλε ζην Μεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ κε ΑΡ.Μ.Α.Δ. 11326/06/Β/86/21. 

Ζ δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο είλαη πεληεθνληαεηήο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο, ήηνη κέρξη 

ην έηνο 2024. 

 

Ζ εηαηξεία θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο ζηελ παξαγσγή: 

 Πιαζηηθψλ θχιισλ 3-ζηξψζεσλ γηα αγξνηηθέο εθαξκνγέο 

 σιήλσλ πνιπαηζπιελίνπ 

 Γεσκεκβξαλψλ 

 Masterbatches (πξψηεο χιεο γηα ηε βηνκεραλία πιαζηηθψλ) 

 Αλαθπθισκέλσλ πιαζηηθψλ 

 Αηνιηθήο ελέξγεηαο 

 Φσηνβνιηατθήο ελέξγεηαο 

 

Ζ χλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο κέρξη ζήκεξα, είρε σο 

εμήο: 

 

Πξφεδξνο: Ησάλλεο Λεκπηδάθεο, Αληηπξφεδξνη: Κσλζηαληίλνο Πεξάθεο, Άλλα Λεκπηδάθε, Γηεπζχλνληεο 

χκβνπινη: Μηραήι Λεκπηδάθεο, Δκκαλνπήι Λεκπηδάθεο, Μέιε Γ.. εθηειεζηηθά: Ησάλλεο Μειάο, 

Δκκαλνπήι Κπθξηιήο, Μέιε Γ.. κε εθηειεζηηθά: Γεψξγηνο Βαιεξγάθεο, Γεψξγηνο Κφξθαθαο, Μέιε 

Γ.. αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά: Δκκαλνπήι Αλδξεαδάθεο, Γεκήηξηνο Αξκάνο. 

 

 

2. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ εηεζίσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ  

 

Οη παξνχζεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο “ΠΛΑΣΙΚΑ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.” θαη 

ηνπ Οκίινπ (εθεμήο νη «Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο») αθνξνχλ ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30
ε
 

επηεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1/1 – 30/9/2012) θαη έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

(Γ.Λ.Π.) θαη ησλ εξκελεηψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ ησλ Γ.Π.Υ.Α.), φπσο απηά 

έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε κέρξη ζήκεξα. 

 

Οη παξνχζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 

(«ΓΛΠ») 34 «Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο». 

 

Οη ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξνπζίαζε ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηεο ρξήζεσο 2012 είλαη ζπλεπείο κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο 

θαη κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαη 

ηνπ Οκίινπ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2011. 
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Οη παξνχζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηεο ρξήζεσο 2012 πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ειεγκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 2011, νη νπνίεο είλαη 

δηαζέζηκεο ζηε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ ηεο Δηαηξείαο www.plastikakritis.com 

 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, εθηφο ησλ 

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. 

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ζπλέρεηαο 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο: 

πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθδνζεί, είλαη 

ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή 

κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηνπ Οκίινπ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ 

πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ έρεη σο αθνινχζσο: 

 

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεωηηθέο από πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 

1
ε
Ιαλνπαξίνπ 2012: 

- ΓΠΥΑ 7(Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»  

(ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ)1205/2011 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 22
εο

Ννεκβξίνπ 2011,L 305/23.11.2011) 

Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο έρνπλ σο ζηφρν λα βνεζήζνπλ ηνπο ρξήζηεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα 

αμηνινγήζνπλ θαιχηεξα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο κεηαβηβάζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ην απνηέιεζκα ησλ θηλδχλσλ απηψλ ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε κηαο νληφηεηαο. 

θνπφο ηνπο είλαη λα πξνσζεζεί ε δηαθάλεηα ζηελ αλαθνξά ησλ ζπλαιιαγψλ ζρεηηθά κε ηηο 

κεηαβηβάζεηο, ηδίσο εθείλσλ πνπ ζπλεπάγνληαη ηηηινπνίεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. 

Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο δελ αλακέλνπλ φηη απηή ε ηξνπνπνίεζε ζα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

- ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» 

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
Ηαλνπαξίνπ 

2013.Ζλσξίηεξε εθαξκνγή επηηξέπεηαη. 

Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ( πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) 

γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη απνηίκεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σν ΓΛΠ ζηηο 

επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ ζα επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ 

απνκείσζε ηεο αμίαο θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. 

Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο δελ αλακέλνπλ φηη απηή ε ηξνπνπνίεζε ζα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

- ΓΠΥΑ 13 «Απνηίκεζε ηεο εύινγεο αμίαο» 

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ 

λσξίηεξα εθαξκνγή επηηξέπεηαη. 

Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ απνηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο 

γλσζηνπνηήζεηο. Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ δελ δηεπξχλνπλ ηε ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ αιιά 

παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπο επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά 

απφ άιια πξφηππα. Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη αθξηβή νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο, θαζψο θαη νδεγίεο 

αλαθνξηθά κε ηελ απνηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην 

πξφηππν κε βάζε ην νπνίν γίλεηαη ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ. Δπηπιένλ, νη απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο 

έρνπλ δηεπξπλζεί θαη θαιχπηνπλ φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνηηκνχληαη ζηελ 

εχινγε αμία θαη φρη κφλν ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά. 

http://www.plastikakritis.com/
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Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο δελ αλακέλνπλ φηη απηή ε ηξνπνπνίεζε ζα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

- ΓΛΠ 1(Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» 

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
Ηνπιίνπ 2012. 

Ζ θχξηα αιιαγή πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε είλαη ε απαίηεζε απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα 

νκαδνπνηνχλ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ Καηάζηαζε Λνηπψλ πλνιηθψλ Δηζνδεκάησλ, ψζηε 

λα θαίλεηαη αλ απηά είλαη δπλεηηθά αλαθαηαηάμηκα ζηα θέξδε ή ηηο δεκίεο ζε κηα κεηαγελέζηεξε πεξίνδν. 

Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο  ζα εθαξκφζνπλ απηή ηελ ηξνπνπνίεζε απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή 

θαη δελ αλακέλεη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Η ηροποποίηζη ασηή δεν έτει σιοθεηηθεί 

από ηην Εσρωπαϊκή Ένωζη. 

- ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φόξνη εηζνδήκαηνο» 

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
Ηαλνπαξίνπ 2012. 

Σν ΓΛΠ 12 απαηηεί ε νηθνλνκηθή νληφηεηα λα απνηηκά ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν πνπ ζρεηίδεηαη κε έλα 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλάινγα κε ην αλ ε νληφηεηα αλακέλεη λα αλαθηήζεη ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κε ηε ρξήζε ή κέζσ πψιεζεο. Μπνξεί λα είλαη δχζθνιν θαη ππνθεηκεληθφ λα 

εθηηκεζεί θαηά πφζν ε αλάθηεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε ή κέζσ πψιεζεο, φηαλ ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν απνηηκάηαη κε ηε κέζνδν ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα». Ζ 

ηξνπνινγία παξέρεη κηα πξαθηηθή ιχζε ζην πξφβιεκα κε ηελ εηζαγσγή ηεο ππφζεζεο φηη ε αλάθηεζε ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο κέζσ πψιεζεο. 

Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο  ζα εθαξκφζνπλ απηή ηελ ηξνπνπνίεζε απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή 

θαη δελ αλακέλεη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Η ηροποποίηζη ασηή δεν έτει σιοθεηηθεί 

από ηην Εσρωπαϊκή Ένωζη. 

- ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» 

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ 

εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2011 ην ΓΛΠ ηξνπνπνίεζε ην ΓΛΠ 19 θαζψο θαηαξγεί ηελ επηινγή πνπ επηηξέπεη ζε κηα 

εηαηξεία λα αλαβάιεη θάπνηα θέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα 

(πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ) («κέζνδνο πεξηζσξίνπ»). Οη εηαηξείεο πιένλ ζα αλαθέξνπλ απηέο 

ηηο αιιαγέο φηαλ απηέο ζπκβαίλνπλ. Απηφ ζα ηηο νδεγήζεη ζην λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηπρφλ έιιεηκκα ή 

πιεφλαζκα ζε έλα ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. Δπίζεο, απαηηεί απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο ππεξεζίαο θαη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ζηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ηηο επαλαθαηακεηξήζεηο ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα. 

Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο δελ αλακέλνπλ φηη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 19 ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Το ηροποποιημένο ΔΛΠ 19 δεν έτει σιοθεηηθεί από ηην Εσρωπαϊκή Ένωζη. 

- ΔΓΓΠΥΑ 20 «Κόζηνο απνγύκλσζεο θαηά ην ηάδην Παξαγσγήο ελόο Οξπρείνπ 

Δπηθαλείαο» 

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
Ηαλνπαξίνπ 2013.Ζ 

εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 

Ζ δηεξκελεία αληηκεησπίδεη ινγηζηηθά ην θφζηνο (striping cost) πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα 

απνκάθξπλζε άρξεζησλ πιηθψλ ζε εμνξπθηηθέο εξγαζίεο επηθάλεηαο, γηα λα απνθηεζεί πξφζβαζε ζε 

κεηαιιεπηηθά θνηηάζκαηα. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία. Η διερμηνεία δεν έτει 

σιοθεηηθεί από ηην Εσρωπαϊκή Ένωζη. 

- Οκάδα πξνηύπσλ ζρεηηθά κε ηηο ελνπνηήζεηο θαη ηηο από θνηλνύ ζπκθσλίεο (εθαξκφδνληαη ζε 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) 

Σνλ Μάην ηνπ 2011 ην ΓΛΠ δεκνζίεπζε 3 λέα πξφηππα, ηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12θαη 

ηξνπνπνίεζε ηα ΓΛΠ 27 θαη ΓΛΠ 28. Απηά ηα πξφηππα εθαξκφδνληαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 

πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
Ηαλνπαξίνπ 2013. Δπηηξέπεηαη ε πξφσξε εθαξκνγή ηνπο, κφλν εάλ 

ηαπηφρξνλα εθαξκνζηνχλ θαη ηα πέληε. 
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Τα πρόησπα ασηά και οι ηροποποιήζεις δεν έτοσν σιοθεηηθεί ακόμη από ηην Εσρωπαϊκή Ένωζη και δεν 

μπορούν να εθαρμοζηούν νωρίηερα. 

Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο δελ αλακέλνπλ φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ζα έρνπλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

Οη ζεκαληηθφηεξεο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ είλαη νη εμήο: 

- ΓΛΠ 27 (ηξνπνπνηεκέλν) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 

Σν Πξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΠΥΑ 10 .Σα δχν πξφηππα αληηθαζηζηνχλ ην ΓΛΠ 27 

«Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο». Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 πεξηέρεη ηηο 

ινγηζηηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο 

θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα θαηαξηίδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σν 

Πξφηππν απαηηεί ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ θαηαξηίδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα 

ινγηζηηθνπνηεί ηηο επελδχζεηο ζην θφζηνο ή ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα».  

- ΓΛΠ 28 (ηξνπνπνηεκέλν) «πκκεηνρέο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» 

Σν ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 28 

«Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο». Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα νξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ 

ρεηξηζκφ αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη λα παξαζέζεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο θαηά ηε ινγηζηηθή ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο θαη 

θνηλνπξαμίεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ΓΠΥΑ 11. 

- ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 

Σν ΓΠΥΑ 10 ζέηεη ηηο αξρέο γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, φηαλ κία νληφηεηα ειέγρεη κία ή πεξηζζφηεξεο άιιεο νληφηεηεο. Σν ΓΠΥΑ 10 αληηθαζηζηά 

ηηο απαηηήζεηο ελνπνίεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο» θαη ζηε Γηεξκελεία 12 «Δλνπνίεζε - νηθνλνκηθέο νληφηεηεο εηδηθνχ ζθνπνχ». Σν ΓΠΥΑ 

10 ζηεξίδεηαη ζηηο πθηζηάκελεο αξρέο, πξνζδηνξίδνληαο ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ σο ηνλ θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα γηα ην αλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο. Σν πξφηππν παξέρεη πξφζζεηεο νδεγίεο γηα λα βνεζήζεη ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ ειέγρνπ, φπνπ απηφ είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί. 

- ΓΠΥΑ 11 «Από θνηλνύ ζπκθσλίεο» 

Σν ΓΠΥΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 31 «Υξεκαηννηθνλνκηθή Παξνπζίαζε ησλ πκθεξφλησλ ζε 

Κνηλνπξαμίεο» θαη ηε Γηεξκελεία 13 «Απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο - κε λνκηζκαηηθέο 

ζπλεηζθνξέο απφ θνηλνπξαθηνχληεο». Σν ΓΠΥΑ 11 παξέρεη κηα πην ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απφ 

θνηλνχ ζπκθσληψλ εζηηάδνληαο ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο, παξά ζηε λνκηθή ηνπο κνξθή. Οη 

ηχπνη ησλ ζπκθσληψλ πεξηνξίδνληαη ζε δχν: απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη θνηλνπξαμίεο. Ζ 

κέζνδνο ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο δελ είλαη πιένλ επηηξεπηή. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε θνηλνπξαμίεο 

εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ηελ ελνπνίεζε κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Οη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο εθαξκφδνπλ παξφκνην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κε 

απηφλ πνπ εθαξκφδνπλ επί ηνπ παξφληνο νη ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ή ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν πξφηππν παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά 

κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο, ρσξίο λα ππάξρεη απφ θνηλνχ έιεγρνο. 

- ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο ζπκθεξόλησλ ζε άιιεο νληόηεηεο» 

Σν ΓΠΥΑ 12 αλαθέξεηαη ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη ππνζέζεσλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηε θχζε, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο 

θαη κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο (structured entities). Μία νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε θάπνηεο ή φιεο απφ ηηο παξαπάλσ γλσζηνπνηήζεηο ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλε 

λα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 12 ζην ζχλνιφ ηνπ, ή ην ΓΠΥΑ 10 ή 11 ή ηα ηξνπνπνηεκέλα ΓΛΠ 27 ή 28. 
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3. Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο 

 

3.1  πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

 

(α) Λεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη λόκηζκα παξνπζίαζεο 

Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ απνηηκψληαη κε ρξήζε ηνπ 

λνκίζκαηνο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν θάζε εηαηξεία ιεηηνπξγεί (ιεηηνπξγηθφ 

λφκηζκα). Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ 

λφκηζκα ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο θαη λφκηζκα αλαθνξάο. 

 

(β) πλαιιαγέο θαη ππόινηπα ινγαξηαζκώλ 

Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα βάζεη ησλ ηζνηηκηψλ πνπ 

πθίζηαληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. 

Κέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ κεηαηξνπή ησλ 

λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ κε ηηο ππάξρνπζεο ηζνηηκίεο, θαηαρσξνχληαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ. 

 

(γ) Δηαηξείεο ηνπ Οκίινπ 

Ζ κεηαηξνπή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ νη νπνίεο έρνπλ δηαθνξεηηθφ 

ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα απφ ηελ Μεηξηθή γίλεηαη σο εμήο: 

 

 Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο κεηαηξέπνληαη κε ηηο ηζνηηκίεο πνπ ππάξρνπλ θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

 Σα ίδηα θεθάιαηα κεηαηξέπνληαη κε ηηο ηζνηηκίεο πνπ ππήξραλ θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ 

πξνέθπςαλ. 

 Σα έζνδα θαη ηα έμνδα κεηαηξέπνληαη κε ηηο κέζεο ηζνηηκίεο πεξηφδνπ, εθηφο εάλ νη 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο έρνπλ ζεκαληηθή δηαθχκαλζε. 

 

Οη πξνθχπηνπζεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ απνζεκαηηθφ ηεο Καζαξήο Θέζεο, 

κέζσ ηεο Καηάζηαζεο πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο θαη κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηελ πψιεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ απηψλ. 

Ζ ππεξαμία θαη νη πξνζαξκνγέο ησλ εχινγσλ αμηψλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ απφθηεζε νηθνλνκηθψλ 

κνλάδσλ εμσηεξηθνχ κεηαηξέπνληαη κε ηηο ηζνηηκίεο ηεο εκεξνκελίαο ηζνινγηζκνχ. 

 

3.2 Δλζώκαηεο πάγηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

 

Σα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα θαη κεραλήκαηα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ε νπνία 

πξνζδηνξίζηεθε απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο, κεησκέλα θαηά ηηο κεηαγελέζηεξα ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 

θαη ηπρφλ δεκίεο απνκείσζεο. 

Απμήζεηο ζηελ ινγηζηηθή αμία ησλ παξαγσγηθψλ αθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ζηελ εχινγε αμία, θαηαρσξνχληαη ζε απνζεκαηηθφ ηεο Καζαξήο Θέζεο, εθηφο εάλ αθνξά 

ζε αλαζηξνθή κεησηηθήο αλαπξνζαξκνγήο (ππνηίκεζεο) πνπ είρε θαηαρσξεζεί ζηα έμνδα. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ηζφπνζν κέξνο ηεο αλαπξνζαξκνγήο θαηαρσξείηαη ζηα έζνδα. 

Μεηψζεηο ζηε ινγηζηηθή αμία, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή, θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα αθνχ 

πξψηα δηαγξαθεί ην ηπρφλ ζρεκαηηζκέλν απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνζβέζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη επί ηεο αλαπξνζαξκνζκέλεο αμίαο ησλ 

παξαγσγηθψλ αθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ θαη νη νπνίεο θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα θαη ησλ απνζβέζεσλ 

πνπ βαζίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεψο ηνπο, κεηαθέξεηαη απφ ην απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο θαη’ 

επζείαλ ζηα θέξδε εηο λένλ. 

Σα ππφινηπα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (έπηπια, κεηαθνξηθά κέζα θαη ινηπφο εμνπιηζκφο) 

απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ δεκίεο απνκείσζεο. 

Καηά ηελ πψιεζε ησλ ελζσκάησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο 

ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα. 
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Γηα ηα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα θαη κεραλήκαηα πνπ απνηηκψληαη ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο, ην ηπρφλ 

απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο πνπ ππάξρεη ζηα ίδηα θεθάιαηα θαηά ηελ πψιεζε, κεηαθέξεηαη ζηα θέξδε 

εηο λένλ. 

Οη απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

σθέιηκεο δσήο ηνπο, ε νπνία ππφθεηηαη ζε επαλεμέηαζε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Τπνιεηκκαηηθέο 

αμίεο δελ αλαγλσξίδνληαη. 

Ζ σθέιηκε δσή ησλ ελζσκάησλ παγίσλ έρεη σο αθνινχζσο: 
 

Καηεγνξία παγίσλ Ωθέιηκε δσή ζε έηε 

Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα Απφ 16 έσο 40 έηε 

Μεραλήκαηα, ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ινηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο Απφ 3 έσο 25 έηε 

Μεηαθνξηθά Μέζα απφ 5 έσο 8 έηε 

Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο γξαθείσλ Απφ 3 έσο 11 έηε 

 

Ζ θαηαρψξεζε ησλ πξνζζεθψλ ζηα βηβιία, γίλεηαη ζην θφζηνο θηήζεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε 

επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ κφλνλ αλ πηζαλνινγείηαη φηη κειινληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ ζηελ εηαηξεία θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. Οη 

επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο, θαηαρσξνχληαη ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 

Σα παξαγσγηθά πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή απηά γηα ηα νπνία δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί ε ρξήζε ηνπο θαη 

βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο, απεηθνλίδνληαη ζην θφζηνο κεησκέλα θαηά ηηο ηπρφλ δεκίεο 

απνκείσζεο. Ζ απφζβεζε απηψλ ησλ παγίσλ, φπσο θαη ησλ ππνινίπσλ ηνπ νκίινπ, αξρίδεη φηαλ ηα απηά 

είλαη έηνηκα γηα ρξήζε. 

 

3.3 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

Λνγηζκηθά Πξνγξάκκαηα Ζ/Τ 

Απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κείνλ ηηο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ δεκηέο απνκείσζεο. Οη απνζβέζεηο 

δηελεξγνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ε 

νπνία θπκαίλεηαη απφ 4 έσο 5 έηε. 

 

3.4Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ειέγρνληαη γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο, φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη 

ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. 

Αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο κεησκέλεο κε ην απαηηνχκελν γηα 

ηελ πψιεζε θφζηνο θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Δάλ ε αλαθηήζηκε αμία είλαη 

κηθξφηεξε ηεο αλαπφζβεζηεο, ηφηε ε αλαπφζβεζηε αμία κεηψλεηαη έσο ην χςνο ηεο αλαθηήζηκεο. 

Οη δεκηέο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία 

πξνθχπηνπλ, εθηφο εάλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη αλαπξνζαξκνζηεί, νπφηε ε δεκία απνκείσζεο 

κεηψλεη ην αληίζηνηρν απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο. 

Όηαλ ζε κεηαγελέζηεξε ρξήζε ε δεκία απνκείσζεο πξέπεη λα αλαζηξαθεί, ε αλαπφζβεζηε αμία ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απμάλεηαη έσο ην χςνο ηεο αλαζεσξεκέλεο εθηίκεζεο ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο, 

ζην βαζκφ πνπ ε λέα αλαπφζβεζηε αμία δελ ππεξβαίλεη ηελ αλαπφζβεζηε αμία πνπ ζα είρε πξνζδηνξηζηεί 

εάλ δελ είρε θαηαρσξεζεί ε δεκία απνκείσζεο ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. 

Ζ αλαζηξνθή ηεο δεκίαο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη ζηα έζνδα, εθηφο εάλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη 

αλαπξνζαξκνζηεί, νπφηε αλαζηξνθή ηεο δεκίαο απνκείσζεο απμάλεη ην αληίζηνηρν απνζεκαηηθφ 

αλαπξνζαξκνγήο. 

 

3.5 Υξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 

 

Σαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 

α) Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο 

Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο 

πιεξσκέο θαη ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. Γεκηνπξγνχληαη φηαλ ν Όκηινο δίλεη 

ρξήκαηα ή παξέρεη αγαζά θαη ππεξεζίεο θαη δελ ππάξρεη πξφζεζε γηα ηελ πψιεζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ. 
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β) Γηαθξαηνύκελεο σο ηελ ιήμε επελδύζεηο 

Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο 

πιεξσκέο θαη ζπγθεθξηκέλε ιήμε θαη ηα νπνία ν Όκηινο έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ηα 

δηαθξαηήζεη σο ηελ ιήμε ηνπο. 
 

γ) Γηαζέζηκα γηα πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε δελ κπνξνχλ λα 

εληαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο είηε έρνπλ νξηζζεί ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία. 

πκπεξηιακβάλνληαη ζηα καθξνπξφζεζκα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ππάξρεη πξφζεζε απφ ηε Γηνίθεζε ηα ζηνηρεία απηά λα πσιεζνχλ εληφο ελφο έηνπο απφ ηε δεκνζίεπζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Οη επελδχζεηο αξρηθά θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο ε νπνία πξνζαπμάλεηαη κε ηηο άκεζα 

επηξξηπηέεο ζηε ζπλαιιαγή δαπάλεο. 

Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο θαη νη δηαθξαηνχκελεο σο ηελ ιήμε επελδχζεηο, κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη 

ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

Σα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζε εχινγεο αμίεο θαη 

νη κεηαβνιέο απφ ηελ απνηίκεζε θαηαρσξνχληαη θαη’ επζείαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα, απφ φπνπ θαη 

κεηαθέξνληαη ζηα θέξδε ή ηηο δεκίεο κε ηελ πψιεζε απηψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή φηαλ ηα 

ζηνηρεία απηά απνκεησζνχλ. 

ε πεξίπησζε πνπ γηα θάπνηνπο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο δελ ππάξρεη αμηφπηζηε απνηίκεζε ηεο εχινγεο 

αμίαο ηνπο, ηφηε απηνί απνηηκψληαη ζην θφζηνο, κείνλ ηπρφλ δεκίεο απνκείσζεο. 

ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ν Όκηινο εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη απνκεησκέλα. 

 

3.6 Απνζέκαηα 

 

Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη ηεο θαζαξήο 

ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν θφζηνο θηήζεσο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ φξνπ, ε 

νπνία αθνινπζείηαη παγίσο. Σν θφζηνο ησλ εηνίκσλ πξντφλησλ θαη ησλ εκηηειψλ απνζεκάησλ 

πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ησλ άκεζσλ πιηθψλ, ην άκεζν εξγαηηθφ θφζηνο θαη ηα γεληθά βηνκεραληθά έμνδα. 

Κφζηνο δαλεηζκνχ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ απνζεκάησλ. 

Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο ησλ απνζεκάησλ ζηα 

πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο, αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ εμφδσλ πψιεζεο, φπνπ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε. 

 

3.7 Απαηηήζεηο από πειάηεο 

 

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ε νπνία είλαη ε αμία ηεο 

ζπλαιιαγήο, θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο. 

Οη δεκηέο απνκείσζεο (απψιεηεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο) αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή 

απφδεημε φηη ν Όκηινο δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο 

ζπκβαηηθνχο φξνπο. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. 

 

3.8 Γηαζέζηκα & ηζνδύλακα δηαζεζίκσλ 

 

Σα δηαζέζηκα αληηπξνζσπεχνπλ κεηξεηά ζηα ηακεία ηνπ νκίινπ θαζψο θαη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο φςεσο 

θαη βξαρππξφζεζκεο, κέρξη ηξεηο κήλεο, επελδχζεηο πςειήο ξεπζηνπνηεζηκφηεηαο θαη ρακεινχ ξίζθνπ. 

 

3.9 Μεηνρηθό Κεθάιαην 

 

Οη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Γελ ππάξρεη ηκήκα ηνπ θαιπθζέληνο θεθαιαίνπ πνπ 

αθφκα δελ έρεη θαηαβιεζεί, νχηε αξηζκφο ή ζπλνιηθή νλνκαζηηθή αμία θαη είδνο κεηνρψλ πνπ δελ έρνπλ 

εμνινθιήξνπ εμνθιεζεί. 
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3.10 Γαλεηζκόο 

 

Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα θφζηε γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξήζε 

ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

 

3.11 Σξέρσλ θαη Αλαβαιιόκελνο Φόξνο Δηζνδήκαηνο 

 

Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θάζε κηαο εθ ησλ 

εηαηξεηψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, εθαξκφδνληαο ηνπο ηζρχνληεο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο. 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ. Τπνινγίδεηαη κε ηε ρξήζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά 

ηελ εκεξνκελία ησλ ηζνινγηζκψλ θαη νη νπνίνη ζα εθαξκνζηνχλ ζηνλ ρξφλν πνπ νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο 

ζα αλαθηεζνχλ. 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη θαηά ηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία εθηηκάηαη φηη 

ζα ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ 

δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. 

 

3.12 Πξόβιεςε γηα παξνρέο ζην πξνζσπηθό 

 

Ζ ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο πξνο ηα πξφζσπα πνπ κηζζνδνηνχληαη απφ απηήλ, γηα ηελ κειινληηθή 

θαηαβνιή παξνρψλ αλάινγα κε ηνλ ρξφλν πξνυπεξεζίαο ηνπ θαζελφο, πξνζκεηξάηαη θαη απεηθνλίδεηαη κε 

βάζε ην αλακελφκελν λα θαηαβιεζεί δεδνπιεπκέλν δηθαίσκα ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, πξνεμνθιεκέλν ζηελ παξνχζα αμία ηνπ, ζε ζρέζε κε ηνλ πξνβιεπφκελν 

ρξφλν θαηαβνιήο ηνπ.  

 

3.13 Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο γηα ελζώκαηα πάγηα 

 

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξνχληαη ζην 

καθξνπξφζεζκν παζεηηθφ σο αλαβαιιφκελα έζνδα θαη κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζχκθσλα κε ηελ 

σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ησλ ζρεηηθψλ παγίσλ. 

 

3.14 Αλαγλώξηζε εζόδσλ 

 

Σα έζνδα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, απαιιαγκέλε 

απφ ην θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ινηπνχο θφξνπο, κεηά ηηο εθπηψζεηο θαη ηηο επηζηξνθέο. 

Σα δηεηαηξηθά έζνδα κέζα ζηνλ Όκηιν δηαγξάθνληαη πιήξσο. 

 

Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 

α) Πσιήζεηο αγαζψλ: Οη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν Όκηινο παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο 

πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα 

εμαζθαιηζκέλε. 

β) Παξνρή ππεξεζηψλ: Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο 

ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην εθηηκψκελν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο. 

γ) Έζνδα απφ ηφθνπο: Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο. 

δ) Έζνδα απφ δηθαηψκαηα: Σα έζνδα απφ δηθαηψκαηα ινγίδνληαη ζηε βάζε ηνπ δεδνπιεπκέλνπ, ζχκθσλα 

κε ηελ νπζία ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ. 

ε) Μεξίζκαηα: Σα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο. 
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3.15 Μηζζώζεηο 

 

Ο Όκηινο σο Μηζζσηήο: Μηζζψζεηο ζηηο νπνίεο νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη νη σθέιεηεο ηεο 

ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνπο εθκηζζσηέο ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Δηζπξάμεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη σο έζνδα κε βάζε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

 

Ο Όκηινο σο Δθκηζζσηήο:  

(α) ηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ εθκηζζψλνληαη βάζεη ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζηα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη απνζβέλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο 

σθέιηκεο δσήο ηνπο, ζχκθσλα κε φκνηα ηδηφθηεηα ελζψκαηα πάγηα. Σν έζνδν ηνπ ελνηθίνπ 

αλαγλσξίδεηαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο κίζζσζεο. 

(β) ηηο πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ζηηο νπνίεο ε Δηαηξεία ιεηηνπξγεί σο 

εθκηζζσηήο, ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ κηζζσκάησλ πνπ πξνβιέπεη ε ζχκβαζε κηζζψζεσο θαηαρσξείηαη σο 

Απαηηήζεηο απφ Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ κηζζσκάησλ 

(θαζαξή επέλδπζε) θαη ησλ ζπλνιηθψλ κηζζσκάησλ αλαγλσξίδεηαη σο κε δεδνπιεπκέλνο ηφθνο θαη 

εκθαλίδεηαη αθαηξεηηθά ησλ Απαηηήζεσλ Υξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. Οη εηζπξάμεηο κηζζσκάησλ 

κεηψλνπλ ηε ζπλνιηθή απαίηεζε απφ κηζζψκαηα, ελψ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν αλαγλσξίδεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα ζηε βάζε ηνπ δεδνπιεπκέλνπ. 

 

3.16 Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

 

Ζ δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Μεηξηθήο θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

 

3.17 Κέξδε αλά κεηνρή 

 

Σα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα θαζαξά θέξδε κεηά απφ θφξνπο κε ην κέζν ζηαζκηθφ 

αξηζκφ κεηνρψλ θάζε ρξήζεο. 

 

3.18Λεηηνπξγηθνί ηνκείο δξαζηεξηόηεηαο 

 

Οη ιεηηνπξγηθνί ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο νξίδνληαη µε βάζε ηε δηάξζξσζε ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ, 

εθφζνλ νη ππεχζπλνη γηα ηε ιήςε νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ παξαθνινπζνχλ ηηο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο 

μερσξηζηά, φπσο παξνπζηάδνληαη απφ ηελ Δηαηξεία θαη απφ ηηο ζπγαηξηθέο ηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ελνπνίεζε. Ζ Γηνίθεζε αμηνινγεί ηελ επίδνζε ησλ ηνκέσλ δξαζηεξηφηεηαο βαζηδφκελε θπξίσο ζηα 

ιεηηνπξγηθά θέξδε πξν απνζβέζεσλ. 

 

 

4. Δλνπνίεζε 

 

Θπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 

Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Μεηξηθήο 

Δηαηξείαο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ πνπ ειέγρνληαη άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ εηαηξεία  ηελ 

30
ε
επηεκβξίνπ  2012. 
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Οη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο “ΠΛΑΣΙΚΑ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.” θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο 

(« Ο Όκηινο») πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο εηαηξείεο: 

 

Δπωλπκία Δηαηξείαο Αληηθείκελν Έδξα 
Πνζνζηό πκκεηνρήο Μέζνδνο 

Δλνπνίεζεο Άκεζν Έκκεζν 

ROMCOLOR 2000 S.A. Πιαζηηθά ΡΟΤΜΑΝΗΑ 89,942%  ΟΛΗΚΖ ΔΝΩΜΑΣΩΖ 

GLOBAL COLORS POLSCA S.A. Πιαζηηθά ΠΟΛΩΝΗΑ 100%  ΟΛΗΚΖ ΔΝΩΜΑΣΩΖ 

SENKROMA A.S. Πιαζηηθά ΣΟΤΡΚΗΑ 99,91%  ΟΛΗΚΖ ΔΝΩΜΑΣΩΖ 

SHANGHAI HITEC  PLASTICS CO 

(κέζσ ηεο 

 PLASTIKA KRITIS FAR EAST LTD) 

Πιαζηηθά ΚΗΝΑ  71,67% ΟΛΗΚΖ ΔΝΩΜΑΣΩΖ 

GLOBAL COLORS ZAO 

(κέζσ ηεο 

 RAINBOW TECHNOLOGIES LTD) 

Πιαζηηθά ΡΩΗΑ  89% ΟΛΗΚΖ ΔΝΩΜΑΣΩΖ 

MODERN PLANT  

(κέζσ ηεο 
 RAINBOW TECHNOLOGIES LTD & 

ηεο GLOBAL COLORS ZAO) 

Δθκίζζσζε 
αθηλήηνπ 

ΡΩΗΑ  99,89% ΟΛΗΚΖ ΔΝΩΜΑΣΩΖ 

AGRIPOLYANE S.A. Πιαζηηθά ΓΑΛΛΗΑ 100%  ΟΛΗΚΖ ΔΝΩΜΑΣΩΖ 

ΔΣΔΠΛΑ Α.Δ. Δκπνξηθή ΔΛΛΑΓΑ 99,995%  ΟΛΗΚΖ ΔΝΩΜΑΣΩΖ 

RAINBOW TECHNOLOGIES LTD Παξνρή ππεξεζηψλ ΚΤΠΡΟ 100%  ΟΛΗΚΖ ΔΝΩΜΑΣΩΖ 

PLASTIKA KRITIS FAR EAST LTD Holding ΚΤΠΡΟ 95,56%  ΟΛΗΚΖ ΔΝΩΜΑΣΩΖ 

      

 

 

5. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ηεο δηνίθεζεο: 

 

Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο βαζίδνληαη ζε ζηελ ππάξρνπζα εκπεηξία, ηζηνξηθά δεδνκέλα 

θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε κειινληηθψλ γεγνλφησλ - νη νπνίεο θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε 

ηα ηζρχνληα – θαη επαλεμεηάδνληαη ζε δηαξθή βάζε. 

Οη πξνθχπηνπζεο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο ζπάληα ζα ηαπηηζηνχλ απφιπηα κε ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα. 

Οη πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη πηζαλφηεηα λα ππάξμνπλ αιιαγέο ζηα πνζά ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ 

ζε επφκελεο ρξήζεηο παξαηίζεληαη αθνινχζσο: 

- Δχινγεο αμίεο θαη σθέιηκεο δσέο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

- Απνκείσζε αμίαο επελδχζεσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη απαηηήζεσλ 

- Φφξνο εηζνδήκαηνο 

Οη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθή θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη θαηά ηε ζπλήζε 

ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ ιακβάλνπλ ρψξα πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηηο νπνίεο 

ν αθξηβήο θφξνο είλαη αβέβαηνο θαη θξίλεηαη ηειηθά θαηά ην ρξφλν δηελέξγεηαο ηνπ θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ. 

Σειηθνί θφξνη πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο είλαη ελδερνκέλσο 

δηαθνξεηηθνί απφ ηα πνζά πνπ έρνπλ αξρηθά θαηαρσξεζεί θαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη δηαθνξέο 

επεξεάδνπλ ην θνλδχιη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο. 
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6. εκαληηθέο κεηαβνιέο ζηα ζηνηρεία Ιζνινγηζκνύ θαη Απνηειεζκάησλ 

 

Οη ζεκαληηθφηεξεο κεηαβνιέο ζηα αηνκηθά θαη ελνπνηεκέλα ζηνηρεία Ηζνινγηζκνχ θαη Απνηειεζκάησλ 

αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ ζην ελληάκελν ηνπ 2012 αλήιζε ζε 156.924 ρηι. Δπξψ παξνπζηάδνληαο 

αχμεζε θαηά 8,5% ζε ζχγθξηζε κε ην ίδην δηάζηεκα ηνπ 2011. Σα ιεηηνπξγηθά θέξδε (EBITDA), 

παξνπζίαζαλ αχμεζε θαηά 4,2% θαη αλήιζαλ ζε 19.856 ρηι. Δπξψ. Σα θαζαξά θέξδε κ.θ. απμήζεθαλ 

θαηά 10% ζηα 12.086 ρηι. Δπξψ. Σα απνζέκαηα παξνπζηάδνπλ κείσζε θαηά 9% ζε ζρέζε κε ηελ 

31/12/2011. 

  

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο ζην ελληάκελν ηνπ 2012 αλήιζε ζε 85.554 ρηι. Δπξψ παξνπζηάδνληαο 

αχμεζε θαηά 3,38% ζε ζχγθξηζε κε ην ίδην δηάζηεκα ηνπ 2011. Σα ιεηηνπξγηθά θέξδε (EBITDA), 

παξνπζίαζαλ κείσζε θαηά 1,89% θαη αλήιζαλ ζε 11.085 ρηι. Δπξψ. Σα θέξδε πξν θφξσλ  θπκάλζεθαλ 

ζηα πεξπζηλά επίπεδα θαη αλήιζαλ ζηα 9.317 ρηι. Δπξψ. Σα απνζέκαηα παξνπζηάδνπλ κείσζε θαηά 

8,42%  ζε ζρέζε κε ηελ 31/12/2011. 

 

 

7. Δλζώκαηα Πάγηα 

 

Δκπξάγκαηα Βάξε: 

Δπί ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ηεο Δηαηξείαο δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα ή άιια βάξε. 

Δπί ησλ ελζσκάησλ παγίσλ (αθηλήησλ, κεραλεκάησλ) ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ, πθίζηαληαη 

εκπξάγκαηα βάξε ζε μέλν λφκηζκα, ζπλνιηθήο αμίαο ηελ 30.9.2012  868 ρηι. Δπξψ, γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηξαπεδηθψλ δαλείσλ ζπλνιηθνχ χςνπο ηελ 30.9.2012  2.120  ρηι. Δπξψ. 

 

εκαληηθέο επελδύζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν θαη δεζκεύζεηο γηα 

θεθαιαηνπρηθέο επελδύζεηο: 

 

ηελ εηαηξεία ηελ πεξίνδν απηή νινθιεξψζεθαλ νη εγθαηαζηάζεηο λένπ παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ ζηα 

εξγνζηάζηα ηνπ Οκίινπ ζηελ Κίλα θαη ζηελ Πνισλία πνπ ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2012.  

 

Ζ εμέιημε ηεο αμίαο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ζηελ 

ηξέρνπζα πεξίνδν θαη ηελ ζπγθξηηηθή πεξίνδν (έηνο), παξνπζηάδεηαη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ: 
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Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο επξώ

Πίλαθαο Μεηαβνιώλ Δλζσκάησλ Παγίσλ ηνπ Οκίινπ

Πνζά ηξέρνπζαο πεξηόδνπ

Γήπεδα - 

Οηθόπεδα

Κηίξηα / 

Δγθαηαζηάζεηο 

Κηηξίσλ / Λνηπά 

ηερληθά έξγα

Μεραλήκαηα / 

Μεραλνινγηθέο 

Δγθαηαζηάζεηο & 

Λνηπόο 

Μεραλνινγηθόο 

Δμνπιηζκόο

Μεηαθνξηθά 

Μέζα

Έπηπια & 

Λνηπόο 

Δμνπιηζκόο

Δπελδύζεηο 

ππό εθηέιεζε
ύλνιν

Απνζβέζηκε Αμία

Κόζηνο ή εθηίκεζε 1.1.2012 22.494 21.610 59.394 2.168 4.571 1.170 111.407

πλαιιαγκαηηθή Γηαθνξνπνίεζε -39 3 238 8 35 13 259

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 89 314 2.568 326 253 2.376 5.925

Μεηψζεηο πεξηφδνπ 0 0 -40 -35 -20 0 -96

ύλνιν 30.9.2012 22.544 21.927 62.160 2.466 4.839 3.559 117.495

Απνζβέζεηο

Απνζβέζεηο 1.1.2012 128 4.206 27.590 1.471 3.338 -              36.733

πλαιιαγκαηηθή Γηαθνξνπνίεζε 0 17 70 0 19 -              106

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 11 635 3.606 157 262 -              4.671

Μεηψζεηο πεξηφδνπ 0 0 -27 -27 -18 -              -72

σξεπκέλεο Απνζβέζεηο 30.9.2012 139 4.858 31.239 1.601 3.601 -              41.438

Αλαπόζβεζηε Αμία 30.9.2012 22.405 17.069 30.921 865 1.238 3.559 76.057
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Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο επξώ

Πίλαθαο Μεηαβνιώλ Δλζσκάησλ Παγίσλ ηνπ Οκίινπ

Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεωο

Γήπεδα - 

Οηθόπεδα

Κηίξηα / 

Δγθαηαζηάζεηο 

Κηηξίσλ / Λνηπά 

ηερληθά έξγα

Μεραλήκαηα / 

Μεραλνινγηθέο 

Δγθαηαζηάζεηο & 

Λνηπόο 

Μεραλνινγηθόο 

Δμνπιηζκόο

Μεηαθνξηθά 

Μέζα

Έπηπια & 

Λνηπόο 

Δμνπιηζκόο

Δπελδύζεηο 

ππό εθηέιεζε
ύλνιν

Απνζβέζηκε Αμία

Κόζηνο ή εθηίκεζε 1.1.2011 20.459 17.941 53.291 1.958 3.703 9.090 106.442

πλαιιαγκαηηθή Γηαθνξνπνίεζε 18 79 -69 -6 -47 -147 -172

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 2.017 3.593 6.344 286 966 -7.773 5.433

Μεηψζεηο πεξηφδνπ 0 -3 -172 -70 -51 0 -296

ύλνιν 31.12.2011 22.494 21.610 59.394 2.168 4.571 1.170 111.407

Απνζβέζεηο

Απνζβέζεηο 1.1.2011 105 3.445 22.996 1.399 3.154 -              31.099

πλαιιαγκαηηθή Γηαθνξνπνίεζε 10 46 32 -3 -33 -              52

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 13 715 4.691 139 260 -              5.818

Μεηψζεηο πεξηφδνπ 0 0 -129 -64 -43 -              -236

σξεπκέλεο Απνζβέζεηο 31.12.2011 128 4.206 27.590 1.471 3.338 -              36.733

Αλαπόζβεζηε Αμία 31.12.2011 22.366 17.404 31.804 697 1.233 1.170 74.674
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Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο επξώ

Πίλαθαο Μεηαβνιώλ Δλζσκάησλ Παγίσλ ηεο Δηαηξείαο

Πνζά ηξέρνπζαο πεξηόδνπ

Γήπεδα - 

Οηθόπεδα

Κηίξηα / 

Δγθαηαζηάζεηο 

Κηηξίσλ / Λνηπά 

ηερληθά έξγα

Μεραλήκαηα / 

Μεραλνινγηθέο 

Δγθαηαζηάζεηο & 

Λνηπόο 

Μεραλνινγηθόο 

Δμνπιηζκόο

Μεηαθνξηθά 

Μέζα

Έπηπια & 

Λνηπόο 

Δμνπιηζκόο

Δπελδύζεηο 

ππό εθηέιεζε
ύλνιν

Απνζβέζηκε Αμία

Κόζηνο ή εθηίκεζε 1.1.2012 18.301 14.529 35.838 1.107 2.728 687 73.190

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 89 165 1.564 216 57 -469 1.621

Μεηψζεηο πεξηφδνπ 0 0 -41 -14 0 0 -55

ύλνιν 30.9.2012 18.390 14.694 37.361 1.309 2.785 218 74.756

Απνζβέζεηο

Απνζβέζεηο 1.1.2012 -            2.950 16.473 949 2.552 -              22.924

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ -            361 2.090 37 89 -              2.577

Μεηψζεηο πεξηφδνπ -            0 0 -14 0 -              -14

σξεπκέλεο Απνζβέζεηο 30.9.2012 -            3.311 18.563 972 2.641 -              25.487

Αλαπόζβεζηε Αμία 30.9.2012 18.390 11.383 18.798 337 144 218 49.269
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Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο επξώ

Πίλαθαο Μεηαβνιώλ Δλζσκάησλ Παγίσλ ηεο Δηαηξείαο

Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεωο

Γήπεδα - 

Οηθόπεδα

Κηίξηα / 

Δγθαηαζηάζεηο 

Κηηξίσλ / Λνηπά 

ηερληθά έξγα

Μεραλήκαηα / 

Μεραλνινγηθέο 

Δγθαηαζηάζεηο & 

Λνηπόο 

Μεραλνινγηθόο 

Δμνπιηζκόο

Μεηαθνξηθά 

Μέζα

Έπηπια & 

Λνηπόο 

Δμνπιηζκόο

Δπελδύζεηο 

ππό εθηέιεζε
ύλνιν

Απνζβέζηκε Αμία

Κόζηνο ή εθηίκεζε 1.1.2011 18.056 14.416 34.497 1.107 2.672 576 71.324

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 245 113 1.402 0 56 110 1.927

Μεηψζεηο πεξηφδνπ 0 0 -61 0 0 0 -61

ύλνιν 31.12.2011 18.301 14.529 35.838 1.107 2.728 687 73.190

Απνζβέζεηο

Απνζβέζεηο 1.1.2011 -            2.473 13.877 922 2.464 -              19.736

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ -            477 2.628 27 88 -              3.220

Μεηψζεηο πεξηφδνπ -            0 -32 0 0 -              -32

σξεπκέλεο Απνζβέζεηο 31.12.2011 -            2.950 16.473 949 2.552 -              22.924

Αλαπόζβεζηε Αμία 31.12.2011 18.301 11.579 19.365 158 176 687 50.266
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8. Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 

 
Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο επξώ

Πίλαθαο Μεηαβνιώλ Άπισλ Παγίσλ ηνπ Οκίινπ

Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεωο
Τπεξαμία

Λνγηζκηθά 

Η/Τ

Λνηπά άπια 

ζηνηρεία
ύλνιν

Απνζβέζηκε Αμία

Κόζηνο ή εθηίκεζε 1.1.2011 263 606 78 947

πλαιιαγκαηηθή Γηαθνξνπνίεζε -           -17 -3 -20

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 89 0 89

Μεηψζεηο πεξηφδνπ -1 0 -1

ύλνιν 31.12.2011 263 677 75 1.015

Απνζβέζεηο

Απνζβέζεηο 1.1.2011 -           477 34 511

πλαιιαγκαηηθή Γηαθνξνπνίεζε -           -11 -4 -15

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 50 0 50

Μεηψζεηο πεξηφδνπ 0 0 0

σξεπκέλεο Απνζβέζεηο 31.12.2011 -           516 30 546

Αλαπόζβεζηε Αμία 31.12.2011 263 161 45 469

Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο επξώ

Πίλαθαο Μεηαβνιώλ Άπισλ Παγίσλ ηνπ Οκίινπ

Πνζά ηξέρνπζαο πεξηόδνπ
Τπεξαμία

Λνγηζκηθά 

Η/Τ

Λνηπά άπια 

ζηνηρεία
ύλνιν

Απνζβέζηκε Αμία

Κόζηνο ή εθηίκεζε 1.1.2012 263 677 75 1.015

πλαιιαγκαηηθή Γηαθνξνπνίεζε -           6 3 9

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ -           59 -           59

Μεηψζεηο πεξηφδνπ -           -           -           0

ύλνιν 30.9.2012 263 742 78 1.083

Απνζβέζεηο

Απνζβέζεηο 1.1.2012 -           516 30 546

πλαιιαγκαηηθή Γηαθνξνπνίεζε -           3 2 5

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ -           45 1 46

Μεηψζεηο πεξηφδνπ -           -           -           0

σξεπκέλεο Απνζβέζεηο 30.9.2012 -           564 33 597

Αλαπόζβεζηε Αμία 30.9.2012 263 178 45 486
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Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο επξώ

Πίλαθαο Μεηαβνιώλ Άπισλ Παγίσλ ηεο Δηαηξείαο

Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεωο Λνγηζκηθά Η/Τ

Απνζβέζηκε Αμία

Κόζηνο ή εθηίκεζε 1.1.2011 319

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 32

Μεηψζεηο πεξηφδνπ 0

ύλνιν 31.12.2011 351

Απνζβέζεηο

Απνζβέζεηο 1.1.2011 254

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 27

Μεηψζεηο πεξηφδνπ 0

σξεπκέλεο Απνζβέζεηο 31.12.2011 281

Αλαπόζβεζηε Αμία 31.12.2011 70

Πνζά ηξέρνπζαο πεξηόδνπ Λνγηζκηθά Η/Τ

Απνζβέζηκε Αμία

Κόζηνο ή εθηίκεζε 1.1.2012 351

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 10

Μεηψζεηο πεξηφδνπ 0

ύλνιν 30.9.2012 361

Απνζβέζεηο

Απνζβέζεηο 1.1.2012 281

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 19

Μεηψζεηο πεξηφδνπ 0

σξεπκέλεο Απνζβέζεηο 30.9.2012 300

Αλαπόζβεζηε Αμία 30.9.2012 61
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9. πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 

 

Οη ζπκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο αθνξνχλ ζηηο αθφινπζεο εηαηξείεο: 

 
Ποζά ζε τιλιάδες Εσρώ Ο Όκηινο  Δηαηξεία 
 30.9.2012  31.12.2011  30.9.2012  31.12.2011 

Α) πκκεηνρέο ζε Θπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 0  0  17.965  17.965 

Β) πκκεηνρέο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο 14  14  14  14 

ύλνιν 14  14  17.979  17.979 

 

 

Αλαιπηηθφηεξα: 

 

Α) πκκεηνρέο ζε Θπγαηξηθέο Δπηρεηξήζεηο 

 

Οη ζπκκεηνρέο ηεο Δηαηξείαο ζε Θπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 
Ποζά ζε τιλιάδες Εσρώ   

Η Δηαηξεία   Δηαηξεία 
  

Χώρα 

δραζηηριόηηηας 

30
ε
 επηεκβξίνπ , 2012   31

ε
 Γεθεκβξίνπ, 2011 

  

% 

  Κόζηνο 

Κηήζεσο 

  

% 

  Κόζηνο 

Κηήζεσο 

ROMCOLOR 2000 S.A. ΡΟΤΜΑΝΗΑ 89,942%  2.364  89,942%  2.364 

GLOBAL COLORS POLSCA S.A. ΠΟΛΩΝΗΑ 100%  1.080  100%  1.080 

SENKROMA A.S. ΣΟΤΡΚΗΑ 99,91%  5.050  99,91%  5.050 

AGRIPOLYANE S.A.S.U. ΓΑΛΛΗΑ 100%  1.500  100%  1.500 

ΔΣΔΠΛΑ Α.Δ. ΔΛΛΑΓΑ 99,995%  64  99,995%  64 

RAINBOW TECHNOLOGIES LTD ΚΤΠΡΟ 100%  683  100%  683 

PLASTIKA KRITIS FAR EAST LTD ΚΤΠΡΟ 95,560%  7.224  95,560%  7.224 

ύλνιν    17.965    17.965 

 

 

Β) πκκεηνρέο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο: 

 

Αθνξά ζπκκεηνρή ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο κε πνζνζηφ 24% ζηελ εηαηξεία “SUNPARTNERS 

Δλεξγεηαθή Α.Δ.», ε νπνία έρεη ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία θσηνβνιηατθνχ ζηαζκνχ 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην Ννκφ Κηιθίο. Ζ εηαηξεία έρεη ιάβεη άδεηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθφ ζηαζκφ ηζρχνο 3,996 MWp ζηε ζέζε Βαιηνχδη ηνπ Γήκνπ Πνιπθάζηξνπ 

Ννκνχ Κηιθίο αιιά ε πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο δελ έρεη μεθηλήζεη ιφγσ κε χπαξμεο επαξθνχο 

ειεθηξηθνχ ρψξνπ ζην δίθηπν ηνπ λνκνχ Κηιθίο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο ππνζηαζκνχ ΤΜΣ 

(πςειήο κέζεο ηάζεο). 

 

 

10. Μεηνρηθό Κεθάιαην θ Τπέξ ην Άξηην  

 

Πνζά ζε επξώ 

Αξηζκόο 

κεηνρώλ 

Κνηλέο 

Μεηνρέο 

Μεηνρηθν 

Κεθάιαην ζε επξώ 

Τπέξ ην άξηην  

ζε επξώ 

1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 27.379.200 27.379.200 10.951.680 10.175.447

31ε Γεθεκβξίνπ 2011 27.379.200 27.379.200 9.035.136 10.175.447

30ε επηεκβξίνπ 2012 27.379.200 27.379.200 7.118.592 10.175.447
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Ζ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο 25εο Ηνπλίνπ 2011 απνθάζηζε ηελ κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

θαηά 1.916.544 Δπξψ. 

Ζ παξαπάλσ κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο 

κεηνρήο απφ 0,40 Δπξψ ζε 0,33 Δπξψ θαη επηζηξνθή θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ ζηνπο κεηφρνπο 

πνζνχ 0,07Δπξψ αλά κεηνρή. 

 

Μεηά ηελ σο άλσ κείσζε, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 9.035.136 Δπξψ 

δηαηξνχκελν ζε 27.379.200 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο , νλνκαζηηθήο αμίαο 0,33 Δπξψ.  

 

Ζ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο 23εο Ηνπλίνπ 2012 απνθάζηζε ηε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

θαηά 1.916.544 Δπξψ. Ζ παξαπάλσ κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε κείσζε ηεο 

νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο θαηά 0,07 Δπξψ. 

 

Πεξαηηέξσ, κε ηελ απφ 24
εο

 Οθησβξίνπ 2012 Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε επηβεβαηψζεθε ε σο άλσ 

κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη επηπξφζζεηα απμήζεθε ην κεηνρηθφ θεθάιαην θαηά 9.582.720 Δπξψ 

κε θεθαιαηνπνίεζε δηαθνξάο έθδνζεο κεηνρψλ ππέξ ην άξηην αληίζηνηρνπ πνζνχ.   

 

 

11. πλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε 

 

Οη ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε αθνξνχλ θπξίσο ζε ελδννκηιηθέο πσιήζεηο απνζεκάησλ θαη 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πξαγκαηηθέο αμίεο θαη κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά φξνπο ηεο αγνξάο. Σα 

ππφινηπα κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ πξνέξρνληαη απφ ηηο αλσηέξσ πεξηγξαθφκελεο ζπλαιιαγέο. 

 

Οη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24, γηα 

ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, αλαιχνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. 

 
Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ Ο Όκηινο  Δηαηξεία 
 30

ε
επηεκβξίνπ ,  30

ε
 επηεκβξίνπ, 

 2012  2011  2012  2011 

        

Πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 220  154  16.615  13.914 

Αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 230  97  2.674  422 

        

Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε 123  131  7.030  10.130 

Τπνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε 122  41  246  425 

        

Ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ        

θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο 1.258  1.557  705  689 

        

Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε        

θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 0  42  0  0 

        

Τπνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε        

θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 0  49  0  0 
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Δηδηθφηεξα, νη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ηηο ζπγαηξηθέο ηεο  γηα ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, αλαιχνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 
Ποζά ζε εσρώ

Θπγαηξηθή Δηαηξεία

ROMCOLOR 2000 S.A. 660.798 491.849 4.193 342.901

GLOBAL COLORS POLSCA S.A. 1.600.237 1.078.757 43.344 791.782

SENKROMA A.S. 4.293.254 8.250 20.990 458.426

SHANGHAI HITEC PLASTICS CO 2.681.008 44.542 525.465 313.668 1.235.027 18.888

GLOBAL COLORS ZAO 1.485.764 1.010.191

AGRIPOLYANE S.A.S.U. 5.267.890 15.128 264.854 30.000 9.100 2.840.961 222.129 104.631

ΔΣΔΠΛΑ Α.Δ. 0 5.744

ΤΝΟΛΟ 15.988.951 15.128 1.880.002 563.715 391.295 6.685.032 222.129 123.519

Τπνρξεώζεηο από 

εκπνξηθή 

δξαζηεξηόηεηα

Πσιήζεηο 

Παγίσλ

Απαηηήζεηο από 

εκπνξηθή 

δξαζηεξηόηεηα

Απαηηήζεηο από 

ρξεκαηνδνηηθέο 

κηζζώζεηο

Πσιήζεηο 

απνζεκάησλ Σόθνη Έζνδα

Αγνξέο 

απνζεκάησλ Αγνξέο Παγίσλ

 

 

 

12. Πιεξνθνξίεο ιεηηνπξγηθώλ ηνκέσλ 

Οη Σνκείο δξαζηεξηφηεηαο θαζνξίδνληαη κε βάζε ηε δνκή ηνπ Οκίινπ αλά ζπγαηξηθή εηαηξεία κε ζεκαληηθή ιεηηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα. Οη πιεξνθνξίεο πνπ δελ 

απνηεινχλ μερσξηζηνχο ηνκείο έρνπλ ζπγθεληξσζεί θαη απεηθνλίδνληαη ζηελ θαηεγνξία «Λνηπέο εηαηξείεο Οκίινπ». 

 

Ζ αθφινπζε πιεξνθφξεζε αλαθέξεηαη ζηνπο Σνκείο πνπ επηζθνπνχληαη απφ ηνπο ππεπζχλνπο ηνπ Οκίινπ θαη εμεηάδνληαη απφ ηε Γηνίθεζε γηα ηε ιήςε 

νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ. 
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Θπγαηξηθή Δηαηξεία
ΠΛΑΣΙΚΑ 

ΚΡΗΣΗ

SHANGHAI HITEC 

PLASTICS
ROMCOLOR 2000 AGRIPOLYANE

GLOBAL COLORS 

POLSCA
SENKROMA

GLOBAL 

COLORS ZAO

ΛΟΙΠΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ 

ΟΜΙΛΟΤ

ΔΝΓΟΟΜΙΛΙΚΔ 

ΤΝΑΛΛΑΓΔ & 

ΤΠΟΛΟΙΠΑ

ΤΝΟΛΟ

Πεξίνδνο 1.1-30.9.2012

Μηθηφο Κχθινο Δξγαζηψλ 

(Πσιήζεηο)
85.554 30.021 9.313 22.533 12.366 9.490 6.616 606 -19.575 156.924

Κφζηνο πσιήζεσλ 
-67.366 -23.999 -7.508 -19.832 -10.529 -7.905 -5.041 -211 19.414 -122.977

Μεηθηά θέξδε 
18.188 6.022 1.805 2.700 1.836 1.585 1.575 397 -161 33.947

Κέξδε πξν θφξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθψλ θαη 

επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ 

θαη απνζβέζεσλ 11.085 4.339 1.672 1.080 907 188 275 128 182 19.856

Κέξδε πξν θφξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθψλ θαη 

επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ
8.527 3.588 1.191 822 753 -147 172 42 250 15.198

Καζαξά Κέξδε πξν θφξσλ
9.317 3.448 1.028 738 816 -177 242 99 64 15.575

Καζαξά Κέξδε πεξηόδνπ
7.374 2.545 841 492 659 -172 177 79 91 12.086

Με θπθινθνξνχληα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 67.907 8.763 7.414 2.000 3.581 2.784 664 14.432 -29.973 77.572

Κπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία 80.760 14.561 6.451 11.801 6.449 8.774 3.737 1.670 -9.396 124.807

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
6.862 780 1.401 1.797 738 182 21 2.119 -3.077 10.823

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
27.777 4.863 1.965 9.794 4.027 6.937 3.855 2.646 -8.388 53.476  
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Θπγαηξηθή Δηαηξεία
ΠΛΑΣΙΚΑ 

ΚΡΗΣΗ

SHANGHAI HITEC 

PLASTICS
ROMCOLOR 2000 AGRIPOLYANE

GLOBAL COLORS 

POLSCA
SENKROMA

GLOBAL 

COLORS ZAO

ΛΟΙΠΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ 

ΟΜΙΛΟΤ

ΔΝΓΟΟΜΙΛΙΚΔ 

ΤΝΑΛΛΑΓΔ & 

ΤΠΟΛΟΙΠΑ

ΤΝΟΛΟ

Πεξίνδνο 1.1-30.9.2011

Μηθηφο Κχθινο Δξγαζηψλ 

(Πσιήζεηο)
82.757 27.085 7.744 22.345 8.888 6.963 5.062 380 -16.614 144.610

Κφζηνο πσιήζεσλ -64.984 -22.268 -6.158 -20.324 -7.032 -5.713 -3.648 0 16.689 -113.438

Μεηθηά θέξδε 17.773 4.818 1.586 2.021 1.856 1.251 1.413 379 75 31.172

Κέξδε πξν θφξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθψλ θαη 

επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ 

θαη απνζβέζεσλ

11.298 3.308 1.339 1.058 998 108 445 97 406 19.057

Κέξδε πξν θφξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθψλ θαη 

επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ

8.932 2.694 908 568 862 -108 382 97 467 14.802

Καζαξά Κέξδε πξν θφξσλ 9.315 2.641 805 357 672 -324 177 460 -188 13.915

Καζαξά Κέξδε πεξηόδνπ 7.499 2.311 676 234 516 -333 113 393 -421 10.988

Με θπθινθνξνχληα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
68.278 6.139 8.218 2.221 2.825 2.367 558 13.462 -28.454 75.614

Κπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία
76.912 13.616 6.116 13.323 4.571 7.021 2.438 2.504 -9.498 117.003

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 16.564 0 99 2.321 447 151 34 2.243 -2.737 19.122

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 21.838 6.622 4.194 11.335 2.772 4.719 2.683 2.137 -8.211 48.089
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13. Αξηζκόο πξνζσπηθνύ 

 
Ποζά ζε τιλιάδες Εσρώ Ο Όκηινο  Η Δηαηξεία 
 30

ε
 επηεκβξίνπ,  30

ε
 επηεκβξίνπ , 

 2012  2011  2012  2011 

Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζηε         

ιήμε ηεο πεξηόδνπ, ζε άηνκα: 821  756  340  329 

 

 

14. Γεζκεύζεηο θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο 

 

14.1 Γνζκέλεο Δγγπήζεηο 

 

Ζ Μεηξηθή εηαηξεία έρεη παξαρσξήζεη εγγπήζεηο γηα εμαζθάιηζε δαλείσλ ζπγαηξηθψλ ηεο, σο 

αθνινχζσο: 
Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ 30

ε
 επηεκβξίνπ 2012 

Θπγαηξηθή Δηαηξεία Νόκηζκα  Αμία ζε Νόκηζκα  Αμία ζε ρηι. € 

SENKROMA A.S. Δπξψ  2.755.000  2.755 

AGRIPOLYANE S.A. Δπξψ  1.607.033  1.607 

GLOBAL COLORS zao USD  400.000  313 

GLOBAL COLORS zao Δπξψ  1.086.000  1.086 

SHANGHAI HI-TEC PLASTICS CO. LTD USD  1.000.000  896 

RAINBOW TECHNOLOGIES LTD Δπξψ  878.758  879 

RAINBOW TECHNOLOGIES LTD USD  1.455.000  1.104 

ύλνιν     8.640 
 

 

Δπίζεο, ε εηαηξεία θαη ν Όκηινο έρνπλ ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ινηπέο εγγπήζεηο θαη άιια 

ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο (εγγπεηηθέο επηζηνιέο εηζαγσγψλ 

απνζεκάησλ θ.ν.θ.) ζπλνιηθνχ χςνπο 133 ρηι. Δπξψ θαηα ηελ 30/9/2012. 

 

Γελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ επηβαξχλζεηο απφ ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο. 

 

14.2 Δπίδηθεο ππνζέζεηο 

 

Ζ Δηαηξεία έρεη πξνζεπηθιεζεί απφ ηνλ δηαλνκέα ηεο ζην Ηζξαήι λα αζθήζεη παξέκβαζε ζε αγσγή πνπ 

έρεη θαηαζέζεη ελαληίνλ ηνπ πειάηεο πξντφλησλ καο ηα νπνία ηζρπξίδεηαη φηη ηνπ πξνθάιεζαλ δεκία, 

δηεθδηθψληαο ην πνζφ ησλ 1.885.145 NIS (πεξ. 377,000 Δπξψ). 

 

Με ηελ απφθαζε ηνπ 219/2012 ην Δθεηείν Υαλίσλ ππνρξεψλεη ηελ Δηαηξεία καο λα θαηαβάιιεη 

απνδεκίσζε χςνπο 792.671 Δπξψ (πεξηι. ηφθσλ & εμφδσλ) ζηελ Δηαηξεία Μεηαιινπιαζηηθή Αγξηλίνπ 

ΑΔΒΔ ζε ζρέζε κε παιαηά επίδηθε ππφζεζε πνπ αθνξά αληηδηθία ζε ζρέζε κε δίπισκα επξεζηηερλίαο ηεο 

Δηαηξείαο καο πνπ αθπξψζεθε. Γηα ηελ ππφζεζε απηή είρε ζρεκαηηζζεί απφ ηελ Δηαηξεία καο απφ ην έηνο 

2007 πξφβιεςε χςνπο 450.000 Δπξψ. α ζπλέπεηα ηεο απφθαζεο ηνπ Δθεηείνπ Υαλίσλ θαη παξά ην 

γεγνλφο φηη ε Δηαηξεία καο πξνηίζεηαη λα αζθήζεη αλαίξεζε ζηνλ Άξεην Πάγν, ζρεκαηίζηεθε επηπιένλ 

πξφβιεςε χςνπο 342.671 Δπξψ πνπ βάξπλε ηα απνηειέζκαηα ηεο 30/9/2012. 
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15. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

 

Δπωλπκία Δηαηξείαο Έδξα 
Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά 

ρξήζεηο 

Αξηζκόο αλέιεγθηωλ 

ρξήζεωλ 

ΠΛΑΣΗΚΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. ΔΛΛΑΓΑ 2006 – 2010 5 

ΔΣΔΠΛΑ Α.Δ. ΔΛΛΑΓΑ 2001 – 2011 11 

ROMCOLOR 2000 S.A. ΡΟΤΜΑΝΗΑ 2006 – 2011 6 

GLOBAL COLORS POLSCA S.A. ΠΟΛΩΝΗΑ 2003 – 2011 9 

SENKROMA A.S. ΣΟΤΡΚΗΑ - 0 

SHANGHAI HITEC  PLASTICS CO  ΚΗΝΑ 2010 – 2011 2 

AGRIPOLYANE S.A.S.U. ΓΑΛΛΗΑ 2010 – 2011 2 

GLOBAL COLOR ZAO LLC ΡΩΗΑ 2011  1 

PLASTIKA KRITIS FAR EAST LTD ΚΤΠΡΟ 2006 – 2011 6 

RAINBOW TECHNOLOGIES LTD ΚΤΠΡΟ 2006 – 2011 6 

 

εκεηψλεηαη φηη γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο δηελεξγήζεθε πξφβιεςε, βαζηδφκελε ζε ηζηνξηθά 

ζηνηρεία ειέγρσλ απφ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, ζπλνιηθνχ χςνπο 810 ρηι. Δπξψ ηελ 30.9.2012, ε νπνία 

πεξηιακβάλεηαη ζηηο ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

 

 

16. Λνηπέο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο 

 

- Οη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ δελ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή 

επνρηθφηεηα ή πεξηνδηθφηεηα. 

- Γελ ππάξρνπλ αζπλήζε ζηνηρεία ε θχζε, ην κέγεζνο ή ε πεξίπησζε ησλ νπνίσλ λα επεξεάδεη ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηηο ππνρξεψζεηο, ηελ θαζαξή ζέζε, ηα θαζαξά θέξδε ή ηηο ηακηαθέο ξνέο ηεο 

Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

- Γελ ππήξμε ππνηίκεζε απνζεκάησλ ή αλαζηξνθή πξνεγνχκελεο ππνηίκεζεο. 

- ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν γηα ηελ Όκηιν αλαγλσξίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα πξφβιεςε γηα απνκείσζε 

απαηηήζεσλ απφ πειάηεο χςνπο 1.209  ρηι. Δπξψ ελψ γηα ηελ ζπγθξίζηκε πεξπζηλή πεξίνδν 1.048 ρηι. 

Δπξψ 

- ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν γηα ηνλ Δηαηξεία αλαγλσξίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα πξφβιεςε γηα απνκείσζε 

απαηηήζεσλ απφ πειάηεο χςνπο 1.271 ρηι. Δπξψ  ελψ γηα ηελ ζπγθξίζηκε πεξπζηλή πεξίνδν 997 ρηι. 

Δπξψ 

- Γελ ππάξρεη θακία παξάβαζε φξσλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ. 

- ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ ζπγθξίζηκε πεξίνδν δελ θαηαβιήζεθαλ κεξίζκαηα απφ ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ 

Όκηιν. Μέξηζκα πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο χςνπο 150 ρηι. Δπξψ θαηέβαιιε ε ζπγαηξηθή Romcolor.  

 

 

17. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία Ιζνινγηζκνύ 

 

 Με ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 24
εο

 Οθησβξίνπ 2012 απμήζεθε ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο 

Δηαηξείαο θαηά 9.582.720 Δπξψ κε θεθαιαηνπνίεζε δηαθνξάο έθδνζεο κεηνρψλ ππέξ ην άξηην  θαη 

ηαπηφρξνλα κεηψζεθε ην κεηνρηθφ θεθάιαην θαηά 1.916.544 Δπξψ κε επηζηξνθή κεηξεηψλ ζηνπο 

κεηφρνπο.  

 

 Ζ Μεηξηθή εηαηξεία ηελ 31
ε
 Οθησβξίνπ 2012 πξνρψξεζε ζηελ αγνξά απφ ηνπο κεηφρνπο κεηνςεθίαο 

8.392.226 κεηνρψλ ηεο ζπγαηξηθήο Δηαηξείαο ROMCOLOR 2000 S.A. πνπ εδξεχεη ζην Βνπθνπξέζηη 
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Ρνπκαλίαο αληί πνζνχ 1.057.226 Δπξψ. Καηφπηλ ηνχηνπ ε ζπκκεηνρή ηεο Πιαζηηθψλ Κξήηεο Α.Δ. 

ζηελ εηαηξεία αλέξρεηαη ζε 99,99%.  

 

 Ωο γλσζηφλ κε ην Ν. 4093/2012 επηβιήζεθε ζηνπο παξαγσγνχο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έθηαθηε 

εηζθνξά ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηνπ ηηκήκαηνο ησλ πσιήζεσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1.7.2012 έσο θαη 30.6.2014 (ΦΔΚ 222/12.11.2012). Ζ Δηαηξεία ζηα 

απνηειέζκαηα ηνπ  ελληακήλνπ ελζσκάησζε ηελ επηβάξπλζή ηεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1.7.2012 

έσο 30.9.2012 κε πνζφ χςνπο 193.895,14 Δπξψ.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηξάθιεην Κξήηεο, 28
ε 

Ννεκβξίνπ 2012 

 

«Γηα ηελ ΠΛΑΣΙΚΑ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.» 

Ο Πξόεδξνο 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ 

Ο Γηεπζύλσλ 

ύκβνπινο 

Ο Γηεπζύλσλ 

ύκβνπινο 

Ο Πξντζηάκελνο 

Λνγηζηεξίνπ 
Ο Λνγηζηήο 

     

     

     

Γηάλλεο Μ. 

Λεκπηδάθεο 

Μηραήι Ισάλ. 

Λεκπηδάθεο 

Δκκαλνπήι Ισάλ. 

Λεκπηδάθεο 

Γεώξγηνο Μ. 

Βαιεξγάθεο 

Ισάλλεο Φ. 

Μαξνπάθεο 

ΑΓΣ ΑΒ954397 ΑΓΣ ΑΔ456062 ΑΓΣ ΑΙ436120 ΑΓΣ ΑΔ456088 ΑΓΣ Φ457304 

 


