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Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ

Ο Όµιλος Η Εταιρεία
Ισολογισµός της 30/09/2015 31/12/2014 30/09/2015 31/12/2014

Σηµ.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια 7 85.339 84.358 56.339 55.914
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 8 1.209 1.170 95 121
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις 9 0 0 19.222 19.222
∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 261 261 91 91
Λοιπές απαιτήσεις 244 170 131 131

87.053 85.959 75.878 75.479
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα 44.597 47.697 21.607 22.609
Πελάτες 66.597 60.928 44.397 36.004
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 10.201 8.028 6.777 5.185
Βραχυπρόθεσµες δόσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 0 0 0 0
∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 969 886 964 881
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 30.082 22.663 16.093 13.641

152.446 140.202 89.838 78.320
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 239.499 226.161 165.716 153.799

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής:
Μετοχικό Κεφάλαιο 11.499 14.237 11.499 14.237
Υπέρ το άρτιο 593 593 593 593
Αποθεµατικά εύλογης αξίας 16.477 16.947 16.477 16.947
Λοιπά αποθεµατικά 58.571 56.096 49.903 49.078
Αποτελέσµατα εις νέον 83.235 71.439 57.390 49.205
Σύνολο 170.375 159.312 135.862 130.060
∆ικαιώµατα µειοψηφίας: 8.675 7.330                 -                      -     
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 179.050 166.642 135.862 130.060

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆άνεια 10.206 971 9.500 0
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 3.246 2.841 3.651 3.228
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 2.419 2.393 1.870 1.870
Υποχρεώσεις απο χρηµατοδοτική µίσθωση 550 752 0 0
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 14 54 14 51
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1 1 1 1

16.436 7.012 15.036 5.150
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές 14.135 21.392 6.166 13.880
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 15.392 20.534 1 2
Βραχυπρόθεσµες δόσεις µακροπροθέσµων δανείων 436 1.042 0 0
Βραχυπρόθεσµες δόσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 268 262 0 0
Τρέχων φόρος εισοδήµατος 2.533 2.399 636 1.460
Λοιπές υποχρεώσεις & µεταβατικοί λογαριασµοί 11.249 6.878 8.015 3.247

44.013 52.507 14.818 18.589
Σύνολο υποχρεώσεων 60.449 59.519 29.854 23.739

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 239.499 226.161 165.716 153.799
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Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ

Ο Όµιλος Ο Όµιλος

Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Περιόδου 1.1-30.9.2015 1.1-30.9.2014 1.7-30.9.2015 1.7-30.9.2014

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 193.822 180.128 69.969 63.631
Κόστος πωλήσεων -151.364 -143.911 -54.084 -50.072
Μικτά Κέρδη 42.458 36.217 15.885 13.559
Άλλα έσοδα 1.241 1.540 483 404
Έξοδα διαθέσεως -10.810 -10.447 -3.640 -3.648
Έξοδα διοικήσεως -6.460 -6.112 -2.006 -1.861
Άλλα έξοδα -2.358 -2.317 -718 -845
Κέρδη εκµεταλλεύσεως 24.071 18.881 10.004 7.609
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) -386 -131 -130 -8
Κέρδη / (Ζηµίες) από συναλλαγµατικές διαφορές -1.361 -72 -2.181 -161
Αποτελέσµατα από συγγενείς και θυγατρικές 0 0 0 0
Καθαρά Κέρδη προ φόρων 22.324 18.678 7.693 7.440
Φόρος εισοδήµατος -6.585 -4.419 -2.847 -1.968
Καθαρά Κέρδη περιόδου, µετά από φόρους 15.739 14.259 4.846 5.472

Τα Καθαρά Κέρδη της περιόδου κατανέµονται σε:
-    Μετόχους της µητρικής εταιρείας 14.061 13.258 4.226 5.107
-    ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 1.678 1.001 620 365

15.739 14.259 4.846 5.472

Κέρδη κατά µετοχή
που αναλογούν στους µετόχους της Μητρικής

-    Βασικά σε ευρώ 0,5136 0,4842 0,1544 0,1865

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών

& επενδυτικών αποτελεσµάτων 24.059 18.916 9.999 7.633
Συνολικές (καθαρές) αποσβέσεις περιόδου 4.824 5.531 1.664 1.967
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών

αποτελεσµάτων & συνολικών αποσβέσεων (EBITDA ) 28.883 24.447 11.663 9.600

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ

Ο Όµιλος Ο Όµιλος

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος Περιόδου 1.1-30.9.2015 1.1-30.9.2014 1.7-30.9.2015 1.7-30.9.2014

Καθαρά Κέρδη περιόδου, µετά από φόρους (α) 15.739 14.259 4.846 5.472

Νοµισµατικές προσαρµογές κ αποτελέσµατα αναγνωρισµένα

απευθείας στην Καθαρή Θέση 
1.226 2.122 -885 1.995

Αποτελέσµατα δυνητικά ανακατατάξιµα στα κέρδη ή τις

ζηµίες σε µεταγενέστερη περίοδο (β)
1.226 2.122 -885 1.995

Αποτελέσµατα µη ανακατατάξιµα στα κέρδη ή τις ζηµίες

σε µεταγενέστερη περίοδο (γ)
-154 0 -154 0

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα περιόδου (α) + (β) +
(γ)

16.811 16.381 3.807 7.467

Τα Συνολικά Εισοδήµατα της περιόδου κατανέµονται σε:
-    Μετόχους της µητρικής εταιρείας 14.825 14.853 3.390 6.493
-    ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 1.986 1.528 417 974

16.811 16.381 3.807 7.467
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Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ

Η Εταιρεία Η Εταιρεία 
Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Περιόδου 1.1-30.9.2015 1.1-30.9.2014 1.7-30.9.2015 1.7-30.9.2014

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 97.662 88.485 36.511 31.930
Κόστος πωλήσεων -76.448 -70.529 -28.233 -24.636
Μικτά Κέρδη 21.214 17.956 8.278 7.294
Άλλα έσοδα 298 983 106 161
Έξοδα διαθέσεως -6.497 -6.056 -2.336 -2.138
Έξοδα διοικήσεως -2.297 -2.194 -596 -562
Άλλα έξοδα -531 -1.396 -191 -479
Κέρδη εκµεταλλεύσεως 12.187 9.293 5.261 4.276
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 2 440 -35 208
Κέρδη / (Ζηµίες) από συναλλαγµατικές διαφορές 477 619 91 490
Αποτελέσµατα από συγγενείς και θυγατρικές 1.415 150 1.212 0
Καθαρά Κέρδη προ φόρων 14.081 10.502 6.529 4.974
Φόρος εισοδήµατος -4.212 -2.773 -2.138 -1.427
Καθαρά Κέρδη περιόδου, µετά από φόρους 9.869 7.729 4.391 3.547

Τα Καθαρά Κέρδη της περιόδου κατανέµονται σε:
-    Μετόχους της µητρικής εταιρείας 9.869 7.729 4.391 3.547
-    ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0 0 0 0

9.869 7.729 4.391 3.547

Κέρδη κατά µετοχή
που αναλογούν στους µετόχους της Μητρικής

-    Βασικά σε ευρώ 0,3605 0,2823 0,1604 0,1297

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών

& επενδυτικών αποτελεσµάτων 12.157 9.273 5.254 4.276
Συνολικές (καθαρές) αποσβέσεις περιόδου 2.404 2.950 866 1.022
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών

αποτελεσµάτων & συνολικών αποσβέσεων (EBITDA ) 14.561 12.223 6.120 5.298

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ

Η Εταιρεία Η Εταιρεία 
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος Περιόδου 1.1-30.9.2015 1.1-30.9.2014 1.7-30.9.2015 1.7-30.9.2014

Καθαρά Κέρδη περιόδου, µετά από φόρους (α) 9.869 7.729 4.391 3.547

Νοµισµατικές προσαρµογές κ αποτελέσµατα αναγνωρισµένα

απευθείας στην Καθαρή Θέση 
58 127 1 62

Αποτελέσµατα δυνητικά ανακατατάξιµα στα κέρδη ή τις

ζηµίες σε µεταγενέστερη περίοδο (β)
58 127 1 62

Αποτελέσµατα µη ανακατατάξιµα στα κέρδη ή τις ζηµίες

σε µεταγενέστερη περίοδο (γ)
-156 0 -156 0

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα περιόδου (α) + (β) +
(γ)

9.771 7.856 4.236 3.609

Τα Συνολικά Εισοδήµατα της περιόδου κατανέµονται σε:
-    Μετόχους της µητρικής εταιρείας 9.771 7.856 4.236 3.609
-    ∆ικαιώµατα µειοψηφίας - - - -

9.771 7.856 4.236 3.609
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Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ

Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων του Οµίλου Αναλογούντα στους µετόχους της Μητρικής

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Υπέρ το 
άρτιο

Αποθεµατικά 
Εύλογης 
Αξίας

Λοιπά 
Αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 
εις νέον

∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1.1.2014 14.237 593 17.240 48.711 64.500 5.801 151.082
Καθαρά Κέρδη περιόδου, µετά από φόρους (α) 0 0 13.258 1001 14.259
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα περιόδου (β) 127 1.466 2 527 2.122
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα περιόδου (α) + (β) 0 0 127 1.466 13.260 1.528 16.381

Απόσβεση υπεραξίας αναπροσαρµογής σε κέρδη εις νέον -368 45 323 0

Μέιωση µετοχικού κεφαλαίου 0

Ποσά που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή θέση 1.069 1 1.070

Μεταφορά σε αποθεµατικά 6.344 -6.344 0

∆ιανεµηθέντα κέρδη -2.740 -3 -2.743

Υπόλοιπο την 30.9.2014 14.237 593 16.999 56.566 70.068 7.327 165.790

Υπόλοιπο την 1.1.2015 14.237 593 16.947 56.096 71.439 7.330 166.642
Καθαρά Κέρδη περιόδου, µετά από φόρους (α) 14.061 1.678 15.739

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα περιόδου (β) 58 854 6 308 1.226
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα περιόδου (α) + (β) 0 0 58 854 14.067 1.986 16.965

Απόσβεση υπεραξίας αναπροσαρµογής σε κέρδη εις νέον -374 48 326 0

Μέιωση µετοχικού κεφαλαίου -2.738 -2.738

Αναβαλλόµενος φόρος απ' ευθείας στην Καθαρή Θέση -154 -154

Αντιστροφή δικαιωµάτων µειοψηφίας από εισπραξη

µερισµάτων θυγατρικής 75 -75 0

∆ιανεµηθέντα κέρδη Θυγατρικών στη µειοψηφία και φόρο

µερισµάτων -566 -566

∆ιαφορά από την ισοτιµία εισπραχθέντων µερισµάτων  133 133

Μεταφορά σε αποθεµατικά 1.573 -1.573 0

∆ιανεµηθέντα κέρδη -1.232 -1.232

Υπόλοιπο την 30.9.2015 11.499 593 16.477 58.571 83.235 8.675 179.050
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Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ

Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας
Μετοχικό 
Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο

Αποθεµατικά 
Εύλογης 
Αξίας

Λοιπά 
Αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 
εις νέον

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1.1.2014 14.237 593 17.240 44.163 47.052 123.285
Καθαρά Κέρδη περιόδου, µετά από φόρους (α) 0 7.729 7.729
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα περιόδου (β) 127 0 0 127
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα περιόδου (α) + (β) 0 0 127 0 7.729 7.856

Απόσβεση υπεραξίας αναπροσαρµογής σε κέρδη εις νέον -368 368 0
Σχηµατισµός αποθεµατικών 5.628 -5.628 0
Μεταφορα σε αποθεµατικά 44 -44 0
∆ιανεµηθέντα Κέρδη -2.737 -2.737

Υπόλοιπο την 30.9.2014 14.237 593 16.999 49.835 46.740 128.404

Υπόλοιπο την 1.1.2015 14.237 593 16.947 49.078 49.205 130.060
Καθαρά Κέρδη περιόδου, µετά από φόρους (α) 9.869 9.869
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα περιόδου (β) 58 58
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα περιόδου (α) + (β) 0 0 58 0 9.869 9.927

Απόσβεση υπεραξίας αναπροσαρµογής σε κέρδη εις νέον -372 47 325 0

Μείωση µετοχικού κεφαλάιου -2.738 -2.738

Σχηµατισµός αποθεµατικών 778 -778 0

Αναβαλλόµενος φόρος απ' ευθείας στην Καθαρή Θέση -156 -156

∆ιανεµηθέντα Κέρδη -1.231 -1.231

Υπόλοιπο την 30.9.2015 11.499 593 16.477 49.903 57.390 135.862
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Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ

Ο Όµιλος

Κατάσταση Ταµειακών Ροών περιόδου 1.1-30.9.15 1.1-30.9.14

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 22.324 18.678

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 4.864 5.545

Προβλέψεις και άλλα µη ταµιακά έξοδα και έσοδα 486 1.289

Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας 18 33

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 386 131

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Αποθέµατα 3.978 -7.082

Πελάτες -6.691 -9.984

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις -1.385 1.441

Προµηθευτές -7.335 4.590

Λοιπές υποχρεώσεις & µεταβατικοί λογαριασµοί 756 555

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -517 -603

Καταβληµένοι φόροι -7.629 -5.603
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 9.255 8.990

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων 0 0

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -5.696 -9.181

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και αυλών παγίων 20 22

Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 0

Τόκοι εισπραχθέντες 313 374
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -5.363 -8.785

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις / (εξοφλήσεις) δανείων 4.884 1.574

Καθαρή ταµειακή ροή από εισπράξεις / πληρωµές χρηµατοδοτικών

µισθώσεων -196 -189

Μερίσµατα πληρωθέντα -810 -2.738
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 3.878 -1.353

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 

και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 7.770 -1.148

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 22.663 19.243

Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών -351 750
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 30.082 18.845
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Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ

Η Εταιρεία
Κατάσταση Ταµειακών Ροών περιόδου 1.1-30.9.15 1.1-30.9.14

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 14.081 10.502

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 2.441 2.987

Προβλέψεις και άλλα µη ταµιακά έξοδα και έσοδα 348 378

Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας -1.245 -170

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) -2 -440

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Αποθέµατα 1.003 -1.243

Πελάτες -8.393 -4.563

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις -1.706 2.346

Προµηθευτές -7.715 4.661

Λοιπές υποχρεώσεις & µεταβατικοί λογαριασµοί 1.066 -131

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -59 -55

Καταβληµένοι φόροι -5.089 -3.495
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -5.270 10.777

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων 0 -200

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -2.888 -5.888

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και αυλών παγίων 79 56

Τόκοι εισπραχθέντες 193 329

Μερίσµατα εισπραχθέντα 1.215 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.401 -5.703

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις / (εξοφλήσεις) δανείων 9.499 5

Μερίσµατα πληρωθέντα -376 -2.738

Εισπράξεις  χρηµατοδοτικών µισθώσεων 0 45
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 9.123 -2.688

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 

και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 2.452 2.386

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 13.641 11.598

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 16.093 13.984
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Οι επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις που παρατίθενται στις ακόλουθες σελίδες (9 – 45) 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Συνοπτικών Ενδιαµέσων Οικονοµικών Καταστάσεων. 

Επιλεγµένες Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις 

επί των Ενδιαµέσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

1. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία 

 

Η Εταιρεία “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” 

(«η Εταιρεία») ιδρύθηκε το 1970 µε τη µορφή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης και το 1974 

µετατράπηκε σε ανώνυµη Εταιρεία σύµφωνα µε την 1663/31-7-1974 εγκριτική απόφαση του Νοµάρχη 

Ηρακλείου, που δηµοσιεύθηκε στο Ε.Μ. 3926/74 Φ.Ε.Κ. 

 

Έδρα της Εταιρείας είναι το Ηράκλειο Κρήτης και τα Κεντρικά της Γραφεία είναι εγκατεστηµένα στο 

ιδιόκτητο ακίνητό της στην Βιοµηχανική Περιοχή Ηρακλείου (τηλ. 2810-308500). 

Η Εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11326/06/Β/86/21. 

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι πεντηκονταετής από την δηµοσίευση του Καταστατικού της, ήτοι µέχρι 

το έτος 2024. 

 

Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της δραστηριοποιούνται κυρίως στην παραγωγή: 

• Πλαστικών φύλλων 3-στρώσεων για αγροτικές εφαρµογές 

• Σωλήνων πολυαιθυλενίου 

• Γεωµεµβρανών 

• Masterbatches (πρώτες ύλες για τη βιοµηχανία πλαστικών) 

• Ανακυκλωµένων πλαστικών 

• Αιολικής ενέργειας 

• Φωτοβολταϊκής ενέργειας 

 

Η Σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2015 µέχρι σήµερα, είχε ως εξής: 
 

Πρόεδρος: Ιωάννης Λεµπιδάκης, 

Αντιπρόεδροι: Κωνσταντίνος Περάκης, Κατίνα Άννα Λεµπιδάκη, 

∆ιευθύνοντες Σύµβουλοι: Μιχαήλ Λεµπιδάκης, Εµµανουήλ Λεµπιδάκης, 

Μέλη ∆.Σ. εκτελεστικά: Ιωάννης Μελάς, Εµµανουήλ Κυκριλής, 

Μέλη ∆.Σ. µη εκτελεστικά: Γεώργιος Βαλεργάκης, Γεώργιος Κόρκακας, 

Μέλη ∆.Σ. ανεξάρτητα µη εκτελεστικά: Εµµανουήλ Ανδρεαδάκης, ∆ηµήτριος Αρµάος. 
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2. Πλαίσιο κατάρτισης των ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων  

 

Οι παρούσες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.” και του 

Οµίλου (εφεξής οι «Οικονοµικές Καταστάσεις») αφορούν την περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 

2015 (περίοδος 1/1 – 30/9/2015) και έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) (περιλαµβανοµένων και των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(∆.Λ.Π.) και των ερµηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆.Π.Χ.Α.), όπως αυτά 

έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι σήµερα. 

 

Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 

(«∆ΛΠ») 34 «Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις». 

 

Οι λογιστικές αρχές και µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία και παρουσίαση των 

Οικονοµικών Καταστάσεων του εννιαµήνου  της χρήσεως 2015 είναι συνεπείς µε τις λογιστικές αρχές και 

µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του 

Οµίλου για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2014. 

Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις του εννιαµήνου της χρήσεως 2015 πρέπει να ληφθούν υπόψη σε 

συνδυασµό µε τις ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2014, οι οποίες είναι 

διαθέσιµες στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας www.plastikakritis.com 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός των 

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού τα οποία εµφανίζονται στην εύλογη αξία τους. 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις που παρουσιάζονται έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή της συνέχειας 

της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

 

Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων 

 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρµογής 

για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2014 ή µεταγενέστερα. Η επίδραση 

από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.  
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Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2015: 

 

Οµάδα προτύπων σχετικά µε τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συµφωνίες  

Τον Μάιο του 2011 το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις», ∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο» και ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχών σε 

άλλες οντότητες» και τροποποίησε τα ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» και ∆ΛΠ 28 

«Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Τα ανωτέρω πρότυπα και τροποποιήσεις έχουν 

υποχρεωτική εφαρµογή από την τρέχουσα οικονοµική χρήση. 

 

Οι κυριότεροι όροι των προτύπων καθώς και η επίδραση τους στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου 

παρατίθενται κατωτέρω: 

 

∆ΛΠ 27 (τροποποιηµένο) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις». 

Τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». 

Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 περιέχει τις λογιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για 

επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις όταν η οικονοµική οντότητα 

καταρτίζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Το Πρότυπο απαιτεί η οικονοµική οντότητα που 

καταρτίζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις να λογιστικοποιεί τις επενδύσεις στο κόστος ή σύµφωνα µε 

το ∆ΛΠ 39 ή ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα». 

Η τροποποίηση του προτύπου δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του 

Οµίλου.  

 

∆ΛΠ 28 (τροποποιηµένο) «Συµµετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 

«Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». 

Ο σκοπός του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις επενδύσεις σε συγγενείς 

επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη 

λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως αυτές ορίζονται στο ∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα 

υπό κοινό έλεγχο». Η τροποποίηση του προτύπου δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας και του Οµίλου. 

 

∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το ∆ΠΧΑ 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων, όταν µία οντότητα ελέγχει µία ή περισσότερες άλλες οντότητες. 

Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά τις απαιτήσεις ενοποίησης που περιλαµβάνονταν στο ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες 

και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και στη ∆ιερµηνεία 12 «Ενοποίηση - οικονοµικές οντότητες 

ειδικού σκοπού». 
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Το ∆ΠΧΑ 10 στηρίζεται στις υφιστάµενες αρχές, προσδιορίζοντας την έννοια του ελέγχου ως τον 

καθοριστικό παράγοντα για το αν µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να συµπεριληφθεί στις 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες 

για να βοηθήσει στον προσδιορισµό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιµηθεί. 

Η τροποποίηση του προτύπου δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του 

Οµίλου. 

 

 

∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο» 

Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες» και τη ΜΕ∆ 13 «Από κοινού 

ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες — Μη χρηµατικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες». 

Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών (Joint arrangements) 

εστιάζοντας στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών 

περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της 

αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν 

υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες που 

συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε 

αυτόν που εφαρµόζουν επί του παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά 

στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά 

µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 

Η τροποποίηση του προτύπου δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του 

Οµίλου. 

 

∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχών σε άλλες οντότητες» 

Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, 

συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των 

οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που 

σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες 

και µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities). 

Ο Όµιλος έχει προβεί στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις που ορίζει το πρότυπο. 

 

Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 - Οδηγίες µετάβασης 

Οι τροποποιήσεις εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 28 Ιουνίου 2012 και παρέχουν επιπρόσθετη 

ελάφρυνση όσον αφορά τη µετάβαση στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12, περιορίζοντας την 

υποχρέωση να παρέχεται συγκριτική πληροφόρηση µόνο στην αµέσως προηγούµενη συγκριτική περίοδο. 

Για τις γνωστοποιήσεις που σχετίζονται µε µη ενοποιούµενες δοµηµένες οντότητες (structured entities) οι 

τροποποιήσεις άρουν την απαίτηση να παρουσιάζεται συγκριτική πληροφόρηση για περιόδους πριν την 

πρώτη εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 12.  
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Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 – Εξαιρέσεις ενοποίησης για τις Εταιρείες 

Επενδύσεων  

Οι τροποποιήσεις αυτές που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 31 Οκτωβρίου 2012 παρέχουν εξαίρεση 

από τις απαιτήσεις της ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων και αντ’ αυτού απαιτούν οι Εταιρείες 

Επενδύσεων να παρουσιάζουν τις επενδύσεις τους σε θυγατρικές, ως µια καθαρή επένδυση που 

επιµετράται στην εύλογη αξία µε τις µεταβολές στα αποτελέσµατα χρήσεως. 

Η τροποποίηση του προτύπου δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του 

Οµίλου. 

 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) 

«Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων» 

Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρµογής του προτύπου σχετικά µε τον συµψηφισµό 

ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου και µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης και στο 

∆ΠΧΑ 7 τις σχετικές γνωστοποιήσεις. 

Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου. 

 

∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων» - Γνωστοποιήσεις ανακτήσιµου 

ποσού για µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Η τροποποίηση εισαγάγει την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε το ανακτήσιµο ποσό των 

αποµειωµένων περιουσιακών στοιχείων, εφόσον το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία µείον το κόστος 

διάθεσης. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2014. 

Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου. 

 

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση» - Ανανέωση 

παραγώγων και συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης 

Η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης σε µια κατάσταση όπου ένα 

παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως µέσο αντιστάθµισης, ανανεώνεται ώστε να εκκαθαριστεί µε έναν νέο 

κεντρικό αντισυµβαλλόµενο, ως αποτέλεσµα νόµων ή κανονιστικών διατάξεων, εφόσον πληρούνται 

συγκεκριµένες προϋποθέσεις. 

Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου. 
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Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρµοστεί 

νωρίτερα από την Εταιρεία και τον Όµιλο 

 

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά είναι 

υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους. 

Η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν έχει εφαρµόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και µελετά την επίδραση 

τους στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές» 

Η ∆ιερµηνεία διευκρινίζει ότι το «γεγονός που δεσµεύει» και δηµιουργεί µια υποχρέωση καταβολής 

εισφοράς είναι η δραστηριότητα που περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία που ενεργοποιεί την πληρωµή 

της εισφοράς. Η διερµηνεία εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

17η Ιουνίου 2014 και δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας και του Οµίλου. 

 

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους - Εισφορές από εργαζόµενους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζοµένους ή τρίτους που συνδέονται µε την 

υπηρεσία θα πρέπει να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον, επιτρέπει µια πρακτική λύση, αν το 

ποσό των εισφορών είναι ανεξάρτητο από τον αριθµό των ετών υπηρεσίας. Η τροποποίηση εφαρµόζεται 

σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014 και δεν έχει υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» 

Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συµβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9, το οποίο περιλαµβάνει την 

ταξινόµηση και επιµέτρηση, την αποµείωση και τη λογιστική αντιστάθµισης. Το πρότυπο θα 

αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 39 και όλες τις προηγούµενες εκδόσεις του ∆ΠΧΑ 9. Τα χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων, ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, µε βάση το επιχειρηµατικό 

µοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των 

συµβατικών ταµειακών ροών των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από το τον 

πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 

δεν έχει αλλάξει σε σχέση µε τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Η Εταιρεία και ο Όµιλος βρίσκονται στη 

διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 

εφαρµόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 

2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ 

(Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

 

Το Σ∆ΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων, εξέδωσε τον ∆εκέµβριο του 2013 και τον 

Σεπτέµβριο του 2014 τους κατωτέρω κύκλους περιορισµένων τροποποιήσεων σε υφιστάµενα πρότυπα. 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις 

της Εταιρείας και του Οµίλου εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2010 - 2012 

 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2010-2012, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 12 ∆εκεµβρίου 2013, έχουν 

εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1η Ιουλίου 2014 και δεν έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

 

- ∆.Π.Χ.Α 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών» 

Τροποποιούνται οι ορισµοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών αγοράς» και 

προστίθενται ορισµοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους προϋπηρεσίας» που προηγουµένως 

ήταν µέρος του ορισµού των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης». 

 

- ∆.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόµενο αντάλλαγµα που κατατάσσεται ως περιουσιακό στοιχείο ή 

υποχρέωση θα επιµετράται στην εύλογη αξία του σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. 

 

- ∆.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τοµείς». 

Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της ∆ιοίκησης στην εφαρµογή των 

κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τοµείς. ∆ιευκρινίζει επίσης ότι η οντότητα παρέχει µόνο 

συµφωνίες του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς παρουσίαση τοµέων µε τα περιουσιακά 

στοιχεία της οντότητας εάν τα περιουσιακά στοιχεία του τοµέα παρουσιάζονται τακτικά. 

 

- ∆.Π.Χ.Α. 13 «Επιµέτρηση της εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η έκδοση του ∆ΠΧΑ 13 και οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 9 και του ∆ΛΠ 

39 δεν αφαιρούν την δυνατότητα να επιµετρηθούν οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, για 

τις οποίες δεν αναφέρεται επιτόκιο στα τιµολογηµένα ποσά, απροεξόφλητες εάν το αποτέλεσµα της 

προεξόφλησης δεν είναι σηµαντικό. 
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- ∆.Λ.Π. 16 «Ενσώµατα Πάγια» 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώµατων παγίων αναπροσαρµόζεται η 

ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρµόζεται κατά τρόπο που να συνάδει µε την αναπροσαρµογή της 

καθαρής λογιστικής αξίας. 

 

- ∆.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες «βασικού διοικητικού στελέχους» 

στην αναφέρουσα οντότητα ή στη µητρική της αναφέρουσας οικονοµικής οντότητας, είναι ένα 

συνδεδεµένο µέρος της οικονοµικής οντότητας. 

 

- ∆.Λ.Π. 38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρµόζεται, η 

ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρµόζεται κατά τρόπο που να συνάδει µε την αναπροσαρµογή της 

καθαρής λογιστικής αξίας. 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013 

 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2011 - 2013, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 12 ∆εκεµβρίου 2013, 

έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1η Ιουλίου 2014 και έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 18η ∆εκεµβρίου 2014. 

 

- ∆.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία οντότητα, στις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα 

∆.Π.Χ.Α., έχει τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ της εφαρµογής ενός υπάρχοντος και σε ισχύ ∆ΠΧΑ ή να 

εφαρµόσει νωρίτερα ένα νέο ή αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ το οποίο δεν είναι ακόµη υποχρεωτικό, υπό την 

προϋπόθεση ότι το νέο ή αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ επιτρέπει την νωρίτερη εφαρµογή. Μια οικονοµική 

οντότητα απαιτείται να εφαρµόσει την ίδια έκδοση του ∆ΠΧΑ σε όλες τις περιόδους που καλύπτονται 

από τις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ. 

- ∆.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ∆ΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρµογής του, τη λογιστική 

αντιµετώπιση της ίδρυσης µιας από κοινού συµφωνίας στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας της από 

κοινού συµφωνίας. 

 

- ∆.Π.Χ.Α. 13 «Επιµέτρηση της εύλογης αξίας» 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρµογής της εξαίρεσης του χαρτοφυλακίου, που 

ορίζεται στην παράγραφο 52 του ∆ΠΧΑ 13 περιλαµβάνει όλες τις συµβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν και 

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση», 

ή το ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα», ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισµό των 
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χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ∆ΛΠ 32 

«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση». 

 

- ∆.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα» 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το εάν µια συγκεκριµένη συναλλαγή πληροί τον ορισµό της 

συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ∆ΠΧΠ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και των επενδύσεων 

σε ακίνητα, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα», απαιτείται η ξεχωριστή 

εφαρµογή και των δύο πρότυπων ξεχωριστά. 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2012 - 2014 

 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2012 - 2014, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 25 Σεπτεµβρίου 2014, 

έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1η Ιουλίου 2016 και δεν έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

- ∆ΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόµενα προς Πώληση και ∆ιακοπείσες 

∆ραστηριότητες» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από µία µέθοδο διάθεσης σε µια άλλη (πχ. πώληση ή διανοµή 

στους ιδιοκτήτες) δεν πρέπει να θεωρείται σαν ένα νέο σχέδιο πώλησης αλλά µία συνέχιση του αρχικού 

σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρµογής των απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 5. Η τροποποίηση 

διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της µεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την ηµεροµηνία ταξινόµησής. 

 

- ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η σύµβαση εξυπηρέτησης που περιλαµβάνει αµοιβή, µπορεί να 

αποτελέσει συνεχιζόµενη συµµετοχή σε ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο που έχει από-

αναγνωριστεί. Αυτό επηρεάζει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το πρότυπο. Επίσης, η 

τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 σχετικά µε τον συµψηφισµό των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν απαιτούνται στις συνοπτικές 

ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. 

 

- ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους - Εισφορές από εργαζόµενους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της ύπαρξης ενεργούς αγοράς υψηλής ποιότητας εταιρικών 

οµολόγων αξιολογείται µε βάση το νόµισµα στο οποίο εκφράζεται η υποχρέωση και όχι µε βάση τη χώρα 

που υπάρχει η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργός αγορά υψηλής ποιότητας εταιρικών οµολόγων σε 

αυτό το νόµισµα , χρησιµοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών οµολόγων. 

 

- ∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά» 
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Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, 

πρέπει να βρίσκονται είτε στις οικονοµικές καταστάσεις είτε να ενσωµατώνονται µε παραποµπές µεταξύ 

των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων και του σηµείου όπου συµπεριλαµβάνονται στη ενδιάµεση 

οικονοµική έκθεση (π.χ. στη έκθεση ∆ιαχείρισης). ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός 

της ενδιάµεσης οικονοµικής έκθεσης πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών µε τους ίδιους όρους και 

την ίδια στιγµή όπως και οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση 

στις λοιπές πληροφορίες µε αυτόν τον τρόπο, τότε η ενδιάµεση οικονοµική έκθεση είναι ελλιπής. 

 

 

- ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση)  «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» - Πρωτοβουλία 

Γνωστοποίησης 

Οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 που εξέδωσε το Συµβούλιο στις 18 ∆εκεµβρίου 2014, αποσαφηνίζουν ότι η 

σηµαντικότητα εφαρµόζεται για το σύνολο των οικονοµικών καταστάσεων και ότι η συµπερίληψη σε 

αυτές ασήµαντων πληροφοριών µπορεί να εµποδίσει την χρησιµότητα των γνωστοποιήσεων. Επιπλέον, οι 

τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιµοποιούν την επαγγελµατική τους 

κρίση, καθορίζοντας το που και µε ποια σειρά παρουσιάζονται οι πληροφορίες στις γνωστοποιήσεις επί 

των οικονοµικών καταστάσεων. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

- ∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) - ∆ιευκρινήσεις για τις επιτρεπτές µεθόδους απόσβεσης 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση µεθόδων βασισµένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον 

υπολογισµό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και ότι τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη 

βάση επιµέτρησης της ανάλωσης των οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται σε ένα άυλο 

περιουσιακό στοιχείο. 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 

2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

- ∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 41 (Τροποποιήσεις) - Γεωργία: ∆ιαρκή Φυτά 

Οι τροποποιήσεις φέρνουν τα διαρκή φυτά (bearer plants), τα οποία χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και 

µόνο για να αυξηθεί παραγωγή, στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 16 έτσι ώστε να αντιµετωπίζονται 

λογιστικά µε τον ίδιο τρόπο όπως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016, µε την νωρίτερη 

εφαρµογή να επιτρέπεται, και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

- ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» - Μέθοδος της Καθαρής Θέσης στις 

Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 27 την οποία εξέδωσε το Συµβούλιο στις 12 Αυγούστου 2014, επιτρέπει σε µία 

οντότητα να χρησιµοποιεί τη µέθοδο της καθαρής θέσης για τη λογιστικοποίηση των επενδύσεων της σε 
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θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς, στις ατοµικές της οικονοµικές καταστάσεις. Αυτό συνιστά 

επιλογή λογιστικής πολιτικής για κάθε κατηγορία επενδύσεων. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

- ∆ΠΧΑ 10 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» και ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) 

«Συµµετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή Εισφορά περιουσιακών στοιχείων 

µεταξύ του Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του 

Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης ή οποία εκδόθηκε από το Συµβούλιο στις 11 Σεπτεµβρίου 2014, είναι 

ότι ένα πλήρες κέρδος ή ζηµία αναγνωρίζεται όταν µια συναλλαγή περιλαµβάνει µια επιχείρηση (είτε 

στεγάζεται σε µια θυγατρική ή όχι). Ένα µερικό κέρδος ή ζηµία αναγνωρίζεται όταν µια συναλλαγή 

περιλαµβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόµη και αν αυτά τα περιουσιακά 

στοιχεία στεγάζονται σε µια θυγατρική. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

- ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) – Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρµογή των εξαιρέσεων 

ενοποίησης 

Στις 18 ∆εκεµβρίου 2014 το Συµβούλιο εξέδωσε τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28 

για θέµατα που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της εφαρµογής των εξαιρέσεων ενοποίησης για τις Εταιρείες 

Επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 1η Ιανουαρίου 2016, µε την νωρίτερη εφαρµογή να επιτρέπεται, και δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

- ∆ΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο» - Λογιστικός χειρισµός της απόκτησης µεριδίου 

σε µια από κοινού δραστηριότητα 

Η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρµόσει την µέθοδο της «απόκτησης» όταν αποκτά 

συµµετοχή σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί «επιχείρηση». Η τροποποίηση 

εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016 και δεν 

έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

- ∆ΠΧΑ 14 «Ρυθµιζόµενοι Αναβαλλόµενοι Λογαριασµοί» 

Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 14 «Ρυθµιζόµενοι Αναβαλλόµενοι Λογαριασµοί». 

Σκοπός του ∆ΠΧΑ 14 είναι να προσδιορίσει τις απαιτήσεις χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης για τα 

υπόλοιπα των «ρυθµιζόµενων αναβαλλόµενων λογαριασµών» που προκύπτουν όταν µια οικονοµική 

οντότητα παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε πελάτες, σε τιµή ή ποσοστό που υπόκειται σε ειδική ρύθµιση από 

το κράτος.  

Το ∆ΠΧΑ 14 επιτρέπει σε µια οικονοµική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ να 

συνεχίσει να λογιστικοποιεί, µε µικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των «ρυθµιζόµενων αναβαλλόµενων 
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λογαριασµών» σύµφωνα µε τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα, τόσο κατά την πρώτη εφαρµογή των 

∆ΠΧΑ όσο και στις µεταγενέστερες οικονοµικές καταστάσεις. Τα υπόλοιπα και οι κινήσεις αυτών των 

λογαριασµών παρουσιάζονται χωριστά στις καταστάσεις οικονοµικής θέσης, αποτελεσµάτων και λοιπών 

συνολικών εισοδηµάτων ενώ συγκεκριµένες γνωστοποιήσεις απαιτούνται. Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται 

σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

- ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» 

Στις 28 Μαΐου 2014 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» το οποίο είναι 

υποχρεωτικής εφαρµογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 

2017 και αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου. Το ∆ΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα 

∆ΛΠ 18, ∆ΛΠ 11 και τις διερµηνείες Ε∆∆ΠΧΑ 13, Ε∆∆ΠΧΑ 15, Ε∆∆ΠΧΑ 18 και ΜΕ∆ 31. 

Το νέο πρότυπο καθορίζει το πώς και το πότε µια οικονοµική οντότητα θα αναγνωρίζει έσοδο και απαιτεί 

από τις οικονοµικές οντότητες να παρέχουν στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων πιο 

κατατοπιστικές σχετικές γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο παρέχει ένα ενιαίο µοντέλο πέντε βηµάτων, που 

πρέπει να εφαρµόζεται σε όλες τις συµβάσεις µε τους πελάτες για την αναγνώριση του εσόδου. 

Το ∆ΠΧΑ 15 δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

3. Οι βασικές λογιστικές αρχές 

 

3.1  Συναλλαγµατικές µετατροπές 

 

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου αποτιµώνται µε χρήση του 

νοµίσµατος του οικονοµικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο κάθε Εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό 

νόµισµα). Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό 

νόµισµα της µητρικής Εταιρείας και νόµισµα αναφοράς. 

 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα λογαριασµών 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα βάσει των ισοτιµιών που 

υφίστανται κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. 

Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από µετατροπή των 

νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα κατά την διάρκεια της περιόδου και κατά την 

ηµεροµηνία ισολογισµού µε τις υπάρχουσες ισοτιµίες, καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. 

 

(γ) Εταιρείες του Οµίλου 

Η µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου οι οποίες έχουν διαφορετικό 

λειτουργικό νόµισµα από την µητρική γίνεται ως εξής: 
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• Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες που υπάρχουν κατά την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

• Τα ίδια κεφάλαια µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες που υπήρχαν κατά την ηµεροµηνία που 

προέκυψαν. 

• Τα έσοδα και τα έξοδα µετατρέπονται µε τις µέσες ισοτιµίες περιόδου, εκτός εάν οι 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες έχουν σηµαντική διακύµανση. 

 

Οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται σε ειδικό αποθεµατικότης Καθαρής Θέσης, 

µέσω της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήµατος και µεταφέρονται στα αποτελέσµατα µε την πώληση των 

επιχειρήσεων αυτών. 

Η υπεραξία και οι προσαρµογές των εύλογων αξιών που προκύπτουν κατά την απόκτηση οικονοµικών 

µονάδων εξωτερικού µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες της ηµεροµηνίας ισολογισµού. 

 

 

3.2 Ενσώµατες πάγιες ακινητοποιήσεις 

Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα και µηχανήµατα αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, η οποία 

προσδιορίστηκε από ανεξάρτητους εκτιµητές, µειωµένα κατά τις µεταγενέστερα σωρευµένες αποσβέσεις 

και τυχόν ζηµίες αποµείωσης. 

Αυξήσεις στην λογιστική αξία των παραγωγικών ακινήτων και µηχανηµάτων που προκύπτουν από την 

αναπροσαρµογή στην εύλογη αξία, καταχωρούνται σε αποθεµατικό της Καθαρής Θέσης, εκτός εάν αφορά 

σε αναστροφή µειωτικής αναπροσαρµογής (υποτίµησης) που είχε καταχωρηθεί στα έξοδα. Σε αυτή την 

περίπτωση ισόποσο µέρος της αναπροσαρµογής καταχωρείται στα έσοδα. 

 

Μειώσεις στη λογιστική αξία, που προκύπτουν από την αναπροσαρµογή, καταχωρούνται στα έξοδα αφού 

πρώτα διαγραφεί το τυχόν σχηµατισµένο αποθεµατικό αναπροσαρµογής για το συγκεκριµένο 

περιουσιακό στοιχείο. 

Η διαφορά µεταξύ των αποσβέσεων που διενεργούνται επί της αναπροσαρµοσµένης αξίας των 

παραγωγικών ακινήτων και µηχανηµάτων και οι οποίες καταχωρούνται στα έξοδα και των αποσβέσεων 

που βασίζονται στο κόστος κτήσεώς τους, µεταφέρεται από το αποθεµατικό αναπροσαρµογής κατ’ 

ευθείαν στα κέρδη εις νέον. 

Τα υπόλοιπα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία (έπιπλα, µεταφορικά µέσα και λοιπός εξοπλισµός) 

αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν ζηµίες αποµείωσης. 

Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της 

λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. 

Για τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα και µηχανήµατα που αποτιµώνται στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν 

αποθεµατικό αναπροσαρµογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την πώληση, µεταφέρεται στα κέρδη 

εις νέον. 
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Οι αποσβέσεις των ενσώµατων παγίων υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της 

ωφέλιµης ζωής τους, η οποία υπόκειται σε επανεξέταση σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Υπολειµµατικές 

αξίες δεν αναγνωρίζονται. 

Η ωφέλιµη ζωή των ενσωµάτων παγίων έχει ως ακολούθως: 

 

Κατηγορία παγίων Ωφέλιµη ζωή σε έτη 

Κτίρια και τεχνικά έργα Από 16 έως 40 έτη 

Μηχανήµατα, τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός Από 3 έως 25 έτη 

Μεταφορικά Μέσα από 5 έως 8 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός γραφείων Από 3 έως 11 έτη 

 

Η καταχώρηση των προσθηκών στα βιβλία, γίνεται στο κόστος κτήσης, το οποίο περιλαµβάνει όλες τις 

άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε 

επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώµατων παγίων µόνον αν πιθανολογείται ότι µελλοντικά 

οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι 

επισκευές και συντηρήσεις, καταχωρούνται σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσης. 

Τα παραγωγικά πάγια περιουσιακά στοιχεία ή αυτά για τα οποία δεν έχει προσδιοριστεί η χρήση τους και 

βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής, απεικονίζονται στο κόστος µειωµένα κατά τις τυχόν ζηµίες 

αποµείωσης. Η απόσβεση αυτών των παγίων, όπως και των υπολοίπων του οµίλου, αρχίζει όταν τα αυτά 

είναι έτοιµα για χρήση. 

 

 

 

3.3 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Λογισµικά Προγράµµατα Η/Υ 

Αποτιµώνται στην εύλογη αξία µείον τις αποσβέσεις και τυχόν ζηµιές αποµείωσης. Οι αποσβέσεις 

διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών, η 

οποία κυµαίνεται από 4 έως 5 έτη. 

 

3.4Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για αποµείωση της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι 

λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. 

Ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για 

την πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Εάν η ανακτήσιµη αξία είναι 

µικρότερη της αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία µειώνεται έως το ύψος της ανακτήσιµης. 

Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία 

προκύπτουν, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρµοστεί, οπότε η ζηµία αποµείωσης 

µειώνει το αντίστοιχο αποθεµατικό αναπροσαρµογής. 
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Όταν σε µεταγενέστερη χρήση η ζηµία αποµείωσης πρέπει να αναστραφεί, η αναπόσβεστη αξία του 

περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρηµένης εκτίµησης της ανακτήσιµης αξίας, 

στο βαθµό που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε προσδιοριστεί 

εάν δεν είχε καταχωρηθεί η ζηµία αποµείωσης σε προηγούµενες χρήσεις. 

Η αναστροφή της ζηµίας αποµείωσης καταχωρείται στα έσοδα, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει 

αναπροσαρµοστεί, οπότε αναστροφή της ζηµίας αποµείωσης αυξάνει το αντίστοιχο αποθεµατικό 

αναπροσαρµογής. 

 

3.5 Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία 

 

Ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες: 

 

α) ∆άνεια και Απαιτήσεις 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες 

πληρωµές και τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. ∆ηµιουργούνται όταν ο Όµιλος δίνει 

χρήµατα ή παρέχει αγαθά και υπηρεσίες και δεν υπάρχει πρόθεση για την πώληση αυτών των στοιχείων. 

 

β) ∆ιακρατούµενες ως την λήξη επενδύσεις 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες 

πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία ο Όµιλος έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τα 

διακρατήσει ως την λήξη τους. 

 

 

γ) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε δεν µπορούν να 

ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες είτε έχουν ορισθεί σε αυτήν την κατηγορία. 

Συµπεριλαµβάνονται στα µακροπρόθεσµα στοιχεία του ενεργητικού, εκτός από τις περιπτώσεις που 

υπάρχει πρόθεση από τη ∆ιοίκηση τα στοιχεία αυτά να πωληθούν εντός ενός έτους από τη δηµοσίευση 

των οικονοµικών καταστάσεων. 

Οι επενδύσεις αρχικά καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους η οποία προσαυξάνεται µε τις άµεσα 

επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες. 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις και οι διακρατούµενες ως την λήξη επενδύσεις, µεταγενέστερα αποτιµώνται 

στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. 

Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται σε εύλογες αξίες και 

οι µεταβολές από την αποτίµηση καταχωρούνται κατ’ ευθείαν στα ίδια κεφάλαια, από όπου και 

µεταφέρονται στα κέρδη ή τις ζηµίες µε την πώληση αυτών των περιουσιακών στοιχείων ή όταν τα 

στοιχεία αυτά αποµειωθούν. 
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Σε περίπτωση που για κάποιους συµµετοχικούς τίτλους δεν υπάρχει αξιόπιστη αποτίµηση της εύλογης 

αξίας τους, τότε αυτοί αποτιµώνται στο κόστος, µείον τυχόν ζηµίες αποµείωσης. 

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού ο Όµιλος εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν 

στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία είναι αποµειωµένα. 

 

3.6 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και της καθαρής 

ρευστοποιήσιµης αξίας.Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού όρου, η 

οποία ακολουθείται παγίως.Το κόστος των ετοίµων προϊόντων και των ηµιτελών αποθεµάτων 

περιλαµβάνει το κόστος των άµεσων υλικών, το άµεσο εργατικό κόστος και τα γενικά βιοµηχανικά έξοδα. 

Κόστος δανεισµού δεν περιλαµβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. 

Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα 

πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας, αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης, όπου συντρέχει 

περίπτωση. 

 

3.7 Απαιτήσεις από πελάτες 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η οποία είναι η αξία της 

συναλλαγής, και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος. 

Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική 

απόδειξη ότι ο Όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους 

συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

 

 

3.8 ∆ιαθέσιµα & ισοδύναµα διαθεσίµων 

Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία του οµίλου καθώς και τραπεζικές καταθέσεις όψεως 

και βραχυπρόθεσµες, µέχρι τρεις µήνες, επενδύσεις υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαµηλού ρίσκου. 

 

3.9 Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. ∆εν υπάρχει τµήµα του καλυφθέντος κεφαλαίου που 

ακόµα δεν έχει καταβληθεί, ούτε αριθµός ή συνολική ονοµαστική αξία και είδος µετοχών που δεν έχουν 

εξολοκλήρου εξοφληθεί. 

 

3.10 ∆ανεισµός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη για την 

πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση 

του πραγµατικού επιτοκίου. 
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3.11 Τρέχων και Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται βάσει των οικονοµικών καταστάσεων κάθε µιας εκ των 

εταιρειών που συµπεριλαµβάνονται στην ενοποίηση, σύµφωνα µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία 

της χώρας εγκατάστασής τους, εφαρµόζοντας τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από 

τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων. Υπολογίζεται µε τη χρήση των φορολογικών συντελεστών που ισχύουν κατά 

την ηµεροµηνία των ισολογισµών και οι οποίοι θα εφαρµοστούν στον χρόνο που οι προσωρινές διαφορές 

θα ανακτηθούν. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία εκτιµάται ότι 

θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που 

δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

 

3.12 Πρόβλεψη για παροχές στο προσωπικό 

Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που µισθοδοτούνται από αυτήν, για την µελλοντική 

καταβολή παροχών ανάλογα µε τον χρόνο προϋπηρεσίας του καθενός, προσµετράται και απεικονίζεται µε 

βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου κατά την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού, προεξοφληµένο στην παρούσα αξία του, σε σχέση µε τον προβλεπόµενο 

χρόνο καταβολής του.  

 

 

3.13 Κρατικές επιχορηγήσεις για ενσώµατα πάγια 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στο 

µακροπρόθεσµο παθητικό ως αναβαλλόµενα έσοδα και µεταφέρονται στα αποτελέσµατα σύµφωνα µε την 

ωφέλιµη διάρκεια ζωής των σχετικών παγίων. 

 

3.14 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα αποτιµώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, απαλλαγµένη 

από το φόρο προστιθέµενης αξίας και λοιπούς φόρους, µετά τις εκπτώσεις και τις επιστροφές. 

Τα διεταιρικά έσοδα µέσα στον Όµιλο διαγράφονται πλήρως. 

 

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

α) Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος παραδίδει τα αγαθά στους 

πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα 

εξασφαλισµένη. 

β) Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της 

υπηρεσίας σε σχέση µε το εκτιµώµενο συνολικό κόστος της. 
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γ) Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας. 

δ) Έσοδα από δικαιώµατα: Τα έσοδα από δικαιώµατα λογίζονται στη βάση του δεδουλευµένου, σύµφωνα 

µε την ουσία των σχετικών συµβάσεων. 

ε) Μερίσµατα: Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 

 

3.15 Μισθώσεις 

 

Ο Όµιλος ως Μισθωτής: Μισθώσεις στις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της 

ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους εκµισθωτές ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Εισπράξεις που 

προκύπτουν από λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως έσοδα µε βάση την σταθερή µέθοδο κατά την 

διάρκεια της µίσθωσης. 

 

Ο Όµιλος ως Εκµισθωτής:  

(α) Στοιχεία του ενεργητικού που εκµισθώνονται βάσει λειτουργικών µισθώσεων συµπεριλαµβάνονται 

στα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία και αποσβένονται κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης 

ωφέλιµης ζωής τους, σύµφωνα µε όµοια ιδιόκτητα ενσώµατα πάγια. Το έσοδο του ενοικίου 

αναγνωρίζεται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης. 

(β) Στις περιπτώσεις συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης, στις οποίες η Εταιρεία λειτουργεί ως 

εκµισθωτής, το συνολικό ποσό των µισθωµάτων που προβλέπει η σύµβαση µισθώσεως καταχωρείται ως  

 

Απαιτήσεις από Χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Η διαφορά µεταξύ της παρούσας αξίας των µισθωµάτων 

(καθαρή επένδυση) και των συνολικών µισθωµάτων αναγνωρίζεται ως µη δεδουλευµένος τόκος και 

εµφανίζεται αφαιρετικά των Απαιτήσεων Χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Οι εισπράξεις µισθωµάτων 

µειώνουν τη συνολική απαίτηση από µισθώµατα, ενώ το χρηµατοοικονοµικό έσοδο αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσµατα στη βάση του δεδουλευµένου. 

 

3.16 ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονοµικές 

καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 

3.17 Κέρδη ανά µετοχή 

Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους µε το µέσο σταθµικό 

αριθµό µετοχών κάθε χρήσης. 
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3.18Λειτουργικοί τοµείς δραστηριότητας 

 

Οι λειτουργικοί τοµείς δραστηριότητας ορίζονται µε βάση τη διάρθρωση των εταιρειών του Οµίλου, 

εφόσον οι υπεύθυνοι για τη λήψη οικονοµικών αποφάσεων παρακολουθούν τις οικονοµικές πληροφορίες 

ξεχωριστά, όπως παρουσιάζονται από την Εταιρεία και από τις θυγατρικές της που περιλαµβάνονται στην 

ενοποίηση. Η ∆ιοίκηση αξιολογεί την επίδοση των τοµέων δραστηριότητας βασιζόµενη κυρίως στα 

λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων. 

 

4. Ενοποίηση 

 

Θυγατρικές επιχειρήσεις 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής 

εταιρείας και των οικονοµικών µονάδων που ελέγχονται άµεσα ή έµµεσα από την εταιρεία  την 30η 

Σεπτεµβρίου  2015. 

 

Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.” και των θυγατρικών της 

(« Ο Όµιλος») περιλαµβάνουν τις ακόλουθες εταιρείες: 
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5. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές της διοίκησης: 

 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης βασίζονται σε στην υπάρχουσα εµπειρία, ιστορικά δεδοµένα 

και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη µελλοντικών γεγονότων - οι οποίες κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε 

τα ισχύοντα – και επανεξετάζονται σε διαρκή βάση. 

Οι προκύπτουσες λογιστικές εκτιµήσεις σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα µε τα πραγµατικά αποτελέσµατα. 

Οι περιπτώσεις που υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν αλλαγές στα ποσά του ενεργητικού και παθητικού 

σε επόµενες χρήσεις παρατίθενται ακολούθως: 

- Εύλογες αξίες και ωφέλιµες ζωές παγίων περιουσιακών στοιχείων 

- Αποµείωση αξίας επενδύσεων, χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και απαιτήσεων 

- Φόρος εισοδήµατος 

Οι εταιρείες του Οµίλου υπόκεινται σε διαφορετική φορολογική νοµοθεσία και κατά τη συνήθη 

λειτουργία των επιχειρήσεων λαµβάνουν χώρα πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τις οποίες ο 

ακριβής φόρος είναι αβέβαιος και κρίνεται τελικά κατά το χρόνο διενέργειας του φορολογικού ελέγχου. 

Τελικοί φόροι που προκύπτουν µετά τους φορολογικούς ελέγχους είναι ενδεχοµένως διαφορετικοί από τα 

ποσά που έχουν αρχικά καταχωρηθεί και στις περιπτώσεις αυτές οι διαφορές επηρεάζουν το κονδύλι του 

φόρου εισοδήµατος και του αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος. 

 

 

 

6. Σηµαντικές µεταβολές στα στοιχεία Ισολογισµού και Αποτελεσµάτων 

 

Οι σηµαντικότερες µεταβολές στα ατοµικά και ενοποιηµένα στοιχεία Ισολογισµού και Αποτελεσµάτων 

αναλύονται ως ακολούθως: 

- Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου το 2015 ανήλθε σε 193.822 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 

7,6% σε σύγκριση µε το 2014.  

- Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας το 2015 ανήλθε σε 97.662 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 

10,37% σε σύγκριση µε το 2014.  

- Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) για το Όµιλο, παρουσίασαν αύξηση κατά 18,15% και ανήλθαν σε 

28.883 χιλ. ευρώ.  

- Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) για την Εταιρεία, παρουσίασαν αύξηση κατά 19,13% και ανήλθαν σε 

14.561 χιλ. ευρώ. 
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7. Ενσώµατα Πάγια 

 

Εµπράγµατα Βάρη: 

Επί των ενσωµάτων παγίων της Εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα ή άλλα βάρη. 

Επί των ενσωµάτων παγίων (ακινήτων, µηχανηµάτων) θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου, υφίστανται 

εµπράγµατα βάρη σε ξένο νόµισµα, συνολικής αξίας την 30.9.2015 4.887χιλ. ευρώ, για την εξασφάλιση 

τραπεζικών δανείων συνολικού ύψους την 30.9.2015  1.880 χιλ. ευρώ. 

 

 

Η εξέλιξη της αξίας των ενσωµάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου και της Εταιρείας στην 

τρέχουσα περίοδο και την συγκριτική περίοδο (έτος), παρουσιάζεται στους πίνακες που ακολουθούν: 
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Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ

Πίνακας Μεταβολών Ενσωµάτων Παγίων του Οµίλου

Ποσά τρέχουσας περιόδου

Γήπεδα - 
Οικόπεδα

Κτίρια / 
Εγκαταστάσεις 
Κτιρίων / Λοιπά 

τεχνικά έργα

Μηχανήµατα / 
Μηχανολογικές 

Εγκαταστάσεις & 
Λοιπός 

Μηχανολογικός 
Εξοπλισµός

Μεταφορικά 
Μέσα

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισµός

Επενδύσεις 
υπό εκτέλεση

Σύνολο

Αποσβέσιµη Αξία

Κόστος ή εκτίµηση 1.1.2015 21.432 26.742 68.266 2.817 5.776 13.115 138.148

Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση 61 217 276 27 -69 3 515

Προσθήκες περιόδου 44 3.507 9.865 105 147 -8.318 5.350

Μειώσεις περιόδου -84 -39 -4 -127

Σύνολο 30.9.2015 21.537 30.466 78.323 2.910 5.850 4.800 143.886

Αποσβέσεις

Αποσβέσεις 1.1.2015 186 6.663 40.609 2.005 4.327 53.790

Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση 11 81 91 10 -67 126

Προσθήκες περιόδου 13 713 3.375 208 405 4.714

Μειώσεις περιόδου -47 -34 -2 -83

Σωρευµένες Αποσβέσεις 30.9.2015 210 7.457 44.028 2.189 4.663 58.547

Αναπόσβεστη Αξία 30.9.2015 21.327 23.009 34.295 721 1.187 4.800 85.339
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Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ

Πίνακας Μεταβολών Ενσωµάτων Παγίων του Οµίλου

Ποσά προηγούµενης χρήσεως

Γήπεδα - 
Οικόπεδα

Κτίρια / 
Εγκαταστάσεις 
Κτιρίων / Λοιπά 

τεχνικά έργα

Μηχανήµατα / 
Μηχανολογικές 

Εγκαταστάσεις & 
Λοιπός 

Μηχανολογικός 
Εξοπλισµός

Μεταφορικά 
Μέσα

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισµός

Επενδύσεις 
υπό εκτέλεση

Σύνολο

Αποσβέσιµη Αξία

Κόστος ή εκτίµηση 1.1.2014 20.861 25.919 67.012 2.642 5.370 3.070 124.874

Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση -66 -751 701 -1 41 -154 -230

Προσθήκες περιόδου 639 1.596 1.538 223 381 10.199 14.576

Μειώσεις περιόδου -2 -22 -985 -47 -16 -1.072

Σύνολο 31.12.2014 21.432 26.742 68.266 2.817 5.776 13.115 138.148

Αποσβέσεις

Αποσβέσεις 1.1.2014 153 5.666 35.610 1.787 3.962 47.178

Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση 18 90 369 -7 41 511

Προσθήκες περιόδου 15 908 5.438 266 340 6.967

Μειώσεις περιόδου -1 -808 -41 -16 -866

Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2014 186 6.663 40.609 2.005 4.327 53.790

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2014 21.246 20.079 27.657 812 1.449 13.115 84.358
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Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ

Πίνακας Μεταβολών Ενσωµάτων Παγίων της Εταιρείας

Ποσά τρέχουσας περιόδου

Γήπεδα - 
Οικόπεδα

Κτίρια / 
Εγκαταστάσεις 
Κτιρίων / Λοιπά 

τεχνικά έργα

Μηχανήµατα / 
Μηχανολογικές 

Εγκαταστάσεις & 
Λοιπός 

Μηχανολογικός 
Εξοπλισµός

Μεταφορικά 
Μέσα

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισµός

Επενδύσεις 
υπό εκτέλεση

Σύνολο

Αποσβέσιµη Αξία

Κόστος ή εκτίµηση 1.1.2015 19.054 15.432 38.577 1.583 3.168 11.382 89.196

Προσθήκες περιόδου 44          3.272 9.434 10 55 -9.938 2.877

Μειώσεις περιόδου -158 -158

Σύνολο 30.9.2015 19.098 18.704 47.853 1.593 3.223 1.444 91.915

Αποσβέσεις

Αποσβέσεις 1.1.2015 4.428 24.735 1.156 2.963 33.282

Προσθήκες περιόδου 398 1.829 80 97 2.404

Μειώσεις περιόδου -110 -110

Σωρευµένες Αποσβέσεις 30.9.2015 4.826 26.454 1.236 3.060 35.576

Αναπόσβεστη Αξία 30.9.2015 19.098 13.878 21.399 357 163 1.444 56.339
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Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ

Πίνακας Μεταβολών Ενσωµάτων Παγίων της Εταιρείας

Ποσά προηγούµενης χρήσεως

Γήπεδα - 
Οικόπεδα

Κτίρια / 
Εγκαταστάσεις 
Κτιρίων / Λοιπά 

τεχνικά έργα

Μηχανήµατα / 
Μηχανολογικές 

Εγκαταστάσεις & 
Λοιπός 

Μηχανολογικός 
Εξοπλισµός

Μεταφορικά 
Μέσα

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισµός

Επενδύσεις 
υπό εκτέλεση

Σύνολο

Αποσβέσιµη Αξία

Κόστος ή εκτίµηση 1.1.2014 18.498 15.406 37.620 1.419 3.115 1.986 78.044

Προσθήκες περιόδου 556 26 1.260 166 53 9.396 11.457

Μειώσεις περιόδου -303 -2 -305

Σύνολο 31.12.2014 19.054 15.432 38.577 1.583 3.168 11.382 89.196

Αποσβέσεις

Αποσβέσεις 1.1.2014 3.925 21.757 1.066 2.799 29.547

Προσθήκες περιόδου 503 3.198 92 164 3.957

Μειώσεις περιόδου 0 -220 -2 0 -222

Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2014 4.428 24.735 1.156 2.963 33.282

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2014 19.054 11.004 13.842 427 205 11.382 55.914
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8. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

 

 

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ

Πίνακας Μεταβολών Άυλων Παγίων του Οµίλου

Ποσά προηγούµενης χρήσεως
Υπεραξία

Λογισµικά 
Η/Υ

Λοιπά άυλα 
στοιχεία

Σύνολο

Αποσβέσιµη Αξία

Κόστος ή εκτίµηση 1.1.2014 263 946 79 1.288

Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση -           12 -1 11

Προσθήκες περιόδου -           382 295 677

Μειώσεις περιόδου -           -           -           -          

Σύνολο 31.12.2014 263 1.340 373 1.976

Αποσβέσεις

Αποσβέσεις 1.1.2014 -           654 33 687

Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση -           7 -1 6

Προσθήκες περιόδου -           112 1 113

Μειώσεις περιόδου -           -           -           -          

Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2014 -           773 33 806

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2014 263 567 340 1.170

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ

Πίνακας Μεταβολών Άυλων Παγίων του Οµίλου

Ποσά τρέχουσας περιόδου
Υπεραξία

Λογισµικά 
Η/Υ

Λοιπά άυλα 
στοιχεία

Σύνολο

Αποσβέσιµη Αξία

Κόστος ή εκτίµηση 1.1.2015 263 1.340 373 1.976

Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση - -38 2 -36

Προσθήκες περιόδου - 521 -175 346

Μειώσεις περιόδου - 0 -124 -124

Σύνολο 30.9.2015 263 1.823 76 2.162

Αποσβέσεις

Αποσβέσεις 1.1.2015 -           773 33 806

Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση -4 1 -3

Προσθήκες περιόδου 150 - 150

Μειώσεις περιόδου - - 0

Σωρευµένες Αποσβέσεις 30.9.2015 -           919 34 953

Αναπόσβεστη Αξία 30.9.2015 263 904 42 1.209
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9. Συµµετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις 

 

Οι συµµετοχές σε επιχειρήσεις αφορούν στις ακόλουθες εταιρείες: 

 

 

 

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ

Πίνακας Μεταβολών Άυλων Παγίων της Εταιρείας
Ποσά προηγούµενης χρήσεως Λογισµικά Η/Υ

Αποσβέσιµη Αξία

Κόστος ή εκτίµηση 1.1.2014 423

Προσθήκες περιόδου 83

Σύνολο 31.12.2014 506

Αποσβέσεις

Αποσβέσεις 1.1.2014 341

Προσθήκες περιόδου 44

Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2014 385

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2014 121

Ποσά τρέχουσας περιόδου Λογισµικά Η/Υ

Αποσβέσιµη Αξία

Κόστος ή εκτίµηση 1.1.2015 506

Προσθήκες περιόδου 11

Μειώσεις περιόδου 0

Σύνολο 30.9.2015 517

Αποσβέσεις

Αποσβέσεις 1.1.2015 385

Προσθήκες περιόδου 37

Μειώσεις περιόδου 0

Σωρευµένες Αποσβέσεις 30.9.2015 422

Αναπόσβεστη Αξία 30.9.2015 95

Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ

30.9.2015 31.12.2014 30.9.2015 31.12.2014

Συµµετοχές σε Θυγατρικές επιχειρήσεις 0 0 19.222 19.222

Σύνολο 0 0 19.222 19.222

Ο Όµιλος Η Εταιρεία
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Αναλυτικότερα: 

 

Α) Συµµετοχές σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 

 

Οι συµµετοχές της Εταιρείας σε Θυγατρικές επιχειρήσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ

%
Κόστος 
Κτήσεως %

Κόστος 
Κτήσεως

ROMCOLOR 2000 S.A. ΡΟΥΜΑΝΙΑ 99,99% 3.421 99,99% 3.421

GLOBAL COLORS POLSCA S.A. ΠΟΛΩΝΙΑ 100,00% 1.080 100,00% 1.080

SENKROMA A.S. ΤΟΥΡΚΙΑ 99,92% 5.250 99,92% 5.250

AGRIPOLYANE S.A.S.U. ΓΑΛΛΙΑ 100,00% 1.500 100,00% 1.500

ΕΤΕΠΛΑ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 99,995% 64 99,995% 64

RAINBOW TECHNOLOGIES LTD ΚΥΠΡΟΣ 100,00% 683 100,00% 683

PLASTIKA KRITIS FAR EAST LTD ΚΥΠΡΟΣ 95,56% 7.224 95,56% 7.224

Σύνολο 19.222 19.222

Η Εταιρεία

Χώρα 
δραστηριότ

ητας

30
η 
Σεπτεµβρίου, 2015 31

η
 ∆εκεµβρίου, 2014

Η Εταιρεία
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10. Μετοχικό Κεφάλαιο κ Υπέρ το Άρτιο  

 

 

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 26ης Ιουνίου 2015, αποφάσισε την µείωση του µετοχικού 

κεφαλαίου κατά 2.737.920 ευρώ. 

 

Η παραπάνω µείωση του µετοχικού κεφαλαίου πραγµατοποιήθηκε µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της 

µετοχής από 0,52 ευρώ σε 0,42 ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών στους µετόχους 

ποσού 0,10 Ευρώ ανά µετοχή. 

 

Το Υπουργείο Οικονοµίας Υποδοµών Ναυτιλίας & Τουρισµού-Γενική Γραµµατεία Εµπορίου & 

Προστασίας Καταναλωτή-Γενική ∆ιεύθυνση Αγοράς-∆/νση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. µε την αριθ. 79584/27-

07-2015 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας. 

 

Μετά την ως άνω µείωση, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 11.499.264 Ευρώ, 

διαιρούµενο σε 27.379.200 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,42 Ευρώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποσά σε ευρώ 
Αριθµός 
µετοχών 

Κοινές 
Μετοχές 

Μετοχικο 
Κεφάλαιο σε ευρώ 

Υπέρ το άρτιο  
σε ευρώ 

1η Ιανουαρίου 2014 27.379.200 27.379.200 16.701.312 592.727

31η ∆εκεµβρίου 2014 27.379.200 27.379.200 14.237.184 592.727

30η Σεπτεµβρίου 2015 27.379.200 27.379.200 11.499.264 592.727
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11. Συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη 

 

Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη αφορούν κυρίως σε ενδοοµιλικές πωλήσεις αποθεµάτων και 

πραγµατοποιούνται σε πραγµατικές αξίες και µε τους ισχύοντες κάθε φορά όρους της αγοράς. Τα 

υπόλοιπα µεταξύ των συνδεδεµένων µερών προέρχονται από τις ανωτέρω περιγραφόµενες συναλλαγές. 

 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας και του Οµίλου µε τα συνδεδεµένα µέρη, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, για 

την τρέχουσα και την προηγούµενη περίοδο, αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ο Όµιλος  Εταιρεία 

 30η 
Σεπτεµβρίου,  30η Σεπτεµβρίου, 

 2015  2014  2015  2014 

        

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 187  222  12.736  13.704 

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 210  243  4.184  2.922 

        

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 11  20  6.653  5.422 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη 34  26  2.558  1.077 

        

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών        

και µελών της διοίκησης 1.417  1.984  873  878 

        

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη        

και µέλη της διοίκησης 0  0  0  0 

        

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη        

και µέλη της διοίκησης 469  314  463  301 
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Ειδικότερα, οι συναλλαγές της Εταιρείας µε τις θυγατρικές της  για την τρέχουσα περίοδο, αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 

 

12. Πληροφορίες λειτουργικών τοµέων 

Οι Τοµείς δραστηριότητας καθορίζονται µε βάση τη δοµή του Οµίλου ανά θυγατρική εταιρεία µε σηµαντική λειτουργική δραστηριότητα. Οι πληροφορίες που δεν 

αποτελούν ξεχωριστούς τοµείς έχουν συγκεντρωθεί και απεικονίζονται στην κατηγορία «Λοιπές εταιρείες Οµίλου». 

 

Η ακόλουθη πληροφόρηση αναφέρεται στους Τοµείς που επισκοπούνται από τους υπευθύνους του Οµίλου και εξετάζονται από τη ∆ιοίκηση για τη λήψη 

οικονοµικών αποφάσεων. 

 

 

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Θυγατρική Εταιρεία
Πωλήσεις 

αποθεµάτων
Αγορές αποθεµάτων Αγορές υπηρεσιών

Πωλήσεις 
Υπηρεσιών

Πωλήσεις παγίων
Απαιτήσεις από εµπορική 

δραστηριότητα

Υποχρεώσεις από 
εµπορική δραστηριότητα

ROMCOLOR 2000 S.A. 1.009.047 743.957 606.124 538.996

GLOBAL COLORS POLSCA S.A. 745.207 1.524.233 422.673 1.180.309

SENKROMA A.S. 2.578.909 34.150 60.493 775.561 45.650

SHANGHAI HITEC PLASTICS CO 3.794.390 1.120.172 11.000 652.758 690.429

GLOBAL COLORS ZAO 559.611 5.953 820.000 2.741.182

AGRIPOLYANE S.A.S.U. 3.025.069 491.551 1.430.385 68.127

ΕΤΕΠΛΑ 12.970

ΣΥΝΟΛΟ 11.712.233 3.914.063 60.493 5.953 831.000 6.641.653 2.523.511
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Ποσά τρέχουσας χρήσεως 

 

Θυγατρική Εταιρεία
ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΚΡΗΤΗΣ

SHANGHAI HITEC 

PLASTICS
ROMCOLOR 2000 AGRIPOLYANE

GLOBAL COLORS 

POLSCA
SENKROMA

GLOBAL 

COLORS ZAO

ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

ΟΜΙΛΟΥ

ΕΝ∆ΟΟΜΙΛΙΚΕΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ & 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Μικτός Κύκλος Εργασιών 
(Πωλήσεις)

97.662 46.199 12.938 21.903 13.484 9.966 8.804 869 -18.003 193.822

Κόστος πωλήσεων 
-76.448 -36.076 -10.369 -20.082 -11.127 -8.221 -6.073 -75 17.107 -151.364

Μεικτά κέρδη 
21.214 10.123 2.569 1.821 2.357 1.745 2.731 793 -895 42.458

Κέρδη προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων 
και αποσβέσεων 14.561 8.042 2.194 812 1.578 96 1.118 627 -145 28.883

Κέρδη προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων

12.157 7.184 1.650 455 1.303 -141 959 552 -61 24.058

Καθαρά Κέρδη προ φόρων
14.081 7.384 1.669 317 1.268 -1.478 192 2.059 -3.168 22.324

Καθαρά Κέρδη περιόδου
9.869 5.538 1.402 212 1.102 -1.459 116 2.110 -3.151 15.739

Μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία 75.878 9.064 7.869 2.822 4.947 1.573 2.001 12.382 -29.482 87.053

Κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία 89.838 25.299 9.722 11.355 8.841 10.277 5.064 9.263 -17.212 152.446

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
15.036 0 0 1.474 529 86 35 1 -724 16.436

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 14.818 4.710 2.574 8.963 5.134 9.856 7.793 6.669 -16.503 44.013
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Ποσά προηγούµενης χρήσεως 

 

Θυγατρική Εταιρεία
ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΚΡΗΤΗΣ

SHANGHAI HITEC 

PLASTICS
ROMCOLOR 2000 AGRIPOLYANE

GLOBAL COLORS 

POLSCA
SENKROMA

GLOBAL 

COLORS ZAO

ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

ΟΜΙΛΟΥ

ΕΝ∆ΟΟΜΙΛΙΚΕΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ & 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Μικτός Κύκλος Εργασιών 
(Πωλήσεις)

88.485 43.672 12.742 21.205 12.768 11.105 7.170 737 -17.754 180.128

Κόστος πωλήσεων 
-70.529 -35.920 -10.231 -19.618 -10.263 -8.841 -5.439 -92 17.022 -143.911

Μεικτά κέρδη 
17.956 7.752 2.511 1.587 2.505 2.263 1.731 645 -733 36.217

Κέρδη προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων 
και αποσβέσεων 12.223 5.664 2.261 1.067 1.524 1.006 310 484 -92 24.447

Κέρδη προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων

9.273 4.950 1.719 427 1.294 752 131 394 -24 18.916

Καθαρά Κέρδη προ φόρων
10.502 4.866 1.673 286 1.255 550 -424 179 -209 18.678

Καθαρά Κέρδη περιόδου
7.729 3.649 1.407 210 1.051 545 -384 228 -174 14.259

Μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία 70.948 8.987 7.306 2.928 4.959 1.994 1.479 17.175 -32.687 83.090

Κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία 84.294 20.553 9.248 13.205 7.692 12.488 4.157 3.705 -10.425 144.918

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
5.081 0 11 2.227 817 147 0 2.704 -2.989 7.998

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 21.757 4.619 2.986 10.748 4.486 10.682 5.637 3.498 -10.194 54.220
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13. Αριθµός προσωπικού 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 30η Σεπτεµβρίου,  30η Σεπτεµβρίου, 

 2015  2014  2015  2014 

Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

στη   

 

 

 

   

λήξη της περιόδου, σε Άτοµα: 943  907  377  357 

 

14. ∆εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

 

14.1 ∆οσµένες Εγγυήσεις 

 

Η Μητρική εταιρεία έχει παραχωρήσει εγγυήσεις για εξασφάλιση δανείων θυγατρικών της, ως 

ακολούθως: 

 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 30η  Σεπτεµβρίου 2015 

Θυγατρική Εταιρεία Νόµισµα  Αξία σε 

Νόµισµα 

 

Αξία σε χιλ. € 

SENKROMA A.S. Ευρώ  3.575.000  3.575 

GLOBAL COLORS zao USD  400.000  357 

GLOBAL COLORS zao Ευρώ  1.586.000  1.586 

RAINBOW TECHNOLOGIES LTD Ευρώ  878.758  879 

Σύνολο     6.397 

 

Επίσης, η εταιρεία και ο Όµιλος έχουν ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε λοιπές εγγυήσεις και άλλα 

θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας (εγγυητικές επιστολές εισαγωγών 

αποθεµάτων κ.ο.κ.) συνολικού ύψους την 30/9/2015 208 χιλ. ευρώ. 

 

∆εν αναµένεται να προκύψουν επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 

 

14.2 Επίδικες υποθέσεις 

 

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές οι οποίες αναµένεται να επηρεάσουν ουσιωδώς την 
οικονοµική θέση της Εταιρείας και του οµίλου. 
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15. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

 

Α. Στην περίοδο ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2008 µέχρι και 2010 στην Μητρική 

εταιρεία. Από τον έλεγχο αυτό προέκυψαν διαφορές φόρου συνολικού ύψους 294 χιλ ευρώ. Στα 

αποτελέσµατα της περιόδου δεν επήλθε καµία επίδραση καθώς είχαν σχηµατιστεί επαρκείς προβλέψεις 

στις οικίες χρήσεις που αφορούσε ο έλεγχος αυτός. Κατόπιν του ελέγχου αυτού  η εταιρεία δεν έχει 

ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.  

Β. Στην περίοδο ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2012 µέχρι και το 2014 στη 

θυγατρική εταιρεία Shanghai Hitec Plastic. Οι διαφορές που προέκυψαν από τον έλεγχο των 

προαναφερθέντων χρήσεων δεν έχουν ουσιώδη επίδραση για την Shanghai Hitec Plastic και τον Όµιλο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επωνυµία Εταιρείας Έδρα

Ανέλεγκτες 
φορολογικά χρήσεις

Αριθµός ανέλεγκτων 
χρήσεων

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 0

ΕΤΕΠΛΑ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 2001 – 2014 13

ROMCOLOR 2000 S.A. ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2010 – 2014 5

GLOBAL COLORS POLSCA S.A. ΠΟΛΩΝΙΑ 2012-2014 3

SENKROMA A.S. ΤΟΥΡΚΙΑ 2012-2014 3

SHANGHAI HITEC  PLASTICS CO ΚΙΝΑ 0

AGRIPOLYANE S.A.S.U. ΓΑΛΛΙΑ 2010 – 2014 5

GLOBAL COLOR ΖΑΟ LLC ΡΩΣΙΑ 2011 - 2014 4

PLASTIKA KRITIS FAR EAST LTD ΚΥΠΡΟΣ 2008 – 2014 8

RAINBOW TECHNOLOGIES LTD ΚΥΠΡΟΣ 2008 – 2014 8
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16. Λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις 

• Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Εταιρείας και του Οµίλου δεν παρουσιάζουν σηµαντική 

εποχικότητα ή περιοδικότητα. 

• ∆εν υπάρχουν ασυνήθη στοιχεία η φύση, το µέγεθος ή η περίπτωση των οποίων να επηρεάζει τα 

περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, την καθαρή θέση, τα καθαρά κέρδη ή τις ταµιακές ροές 

της Εταιρείας και του Οµίλου. 

• ∆εν υπήρξε υποτίµηση αποθεµάτων ή αναστροφή προηγούµενης υποτίµησης. 

• Στην τρέχουσα περίοδο αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα πρόβλεψη για αποµείωση απαιτήσεων 

από πελάτες ύψους 0  και 525  χιλ. Ευρώ για την Εταιρεία και για τον Όµιλο αντίστοιχα. 

• ∆εν υπάρχει καµία παράβαση όρων δανειακών συµβάσεων της εταιρείας και του οµίλου. 

• Με τον ν. 4334/2015 της 16.7.2015 ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής αυξήθηκε από 26% σε 

29% για εισοδήµατα που αποκτήθηκαν από την 1.1.2015. 

• Έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου ύψους 5.000.000 ευρώ :  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, ενεργώντας στο πλαίσιο εντολής του σύµφωνα µε την  

από 26.6.2015 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των µετόχων, την 02/09/2015, 

προχώρησε στην έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου ύψους 5.000.000€ βάσει των διατάξεων 

του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003  

Το οµολογιακό διαιρείται σε 100.000 οµολογίες, είναι τριετούς διάρκειας και µε επιτόκιο 3%. Η 

διάθεση των οµολογιών  πραγµατοποιήθηκε µέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.  

Το προϊόν του ποσού του Οµολογιακού ∆ανείου χρησιµοποιήθηκε από την Εκδότρια για τους 

κάτωθι σκοπούς: (α) για κεφάλαια κινήσεως προς αγορά πρώτων υλών (β) κάλυψη δαπανών εν 

γένει και ειδικώς φορολογικών υποχρεώσεων και (γ) υλοποίηση µέρους του επενδυτικού 

προγράµµατος της Εκδότριας σύµφωνα µε την από 12/08/2015 απόφαση. Η χρήση του κεφαλαίου 

του Οµολογιακού ∆ανείου για τους ανωτέρω σκοπούς κατέστη αναγκαία αφού µετά την επιβολή 

τραπεζικής αργίας µε την ΠΝΠ της 28.6.2015 (Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας ΦΕΚ Α 

65/2015) και την επιβολή περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και µεταφορών κεφαλαίων µε 

την ΠΝΠ της 18.7.2015 (Επείγουσες ρυθµίσεις για τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη 

µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόµων 4063/2012, 4172/2013, 

4331/2015 και 4334/2015 ΦΕΚ Α 84/2015) κατέστη δυσχερής η άντληση ρευστότητας και 

κεφαλαίου κίνησης µέσω του τραπεζικού συστήµατος. 

 

 

 

 

 

 

 

17. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού 
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∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηράκλειο Κρήτης, 27η 
Νοεµβρίου  2015 
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