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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
 
 
 
Η παρούσα Ετήσια Οικονοµική Έκθεση, συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 4, του ν. 3556/2007 και 
την µε αριθµό. 7/448/11.10.2007 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
και περιλαµβάνει: 
(α) ∆ηλώσεις Εκπροσώπων (µελών) του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
(β) Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
(γ) Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
(δ) Τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.2013 - 31.12.2013 
(ε) Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 01.01.2013 - 31.12.2013 
(στ) Τον ∆ιαδικτυακό τόπο ανάρτησης της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 
(ζ) Τις πληροφορίες του άρθρου 10 Ν.3401/2005 
 
 
 
 
H παρούσα Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της περιόδου 01.01.2013 - 31.12.2013 είναι εκείνη που 
εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά την συνεδρίαση του 
την 28η Μαρτίου 2014. 
 
 
 
Η παρούσα Ετήσια Οικονοµική Έκθεση περιόδου 01.01.2013 - 31.12.2013 είναι αναρτηµένη στο 
διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.plastikakritis.com, όπου και θα παραµείνει στη διάθεση 
του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία της 
συντάξεως και δηµοσιοποιήσεως της. 
 

Ηράκλειο Κρήτης, 28η Μαρτίου 2014 
 

Για την ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
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∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΜΕΛΩΝ) ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(σύµφωνα µε το άρθρο 4, παρ. 2 (γ) του Ν. 3556/2007) 
 
 
Οι κάτωθι υπογράφοντες, µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»: 
 
Γιάννης Μ. Λεµπιδάκης,  Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
Μιχαήλ Ιωάν. Λεµπιδάκης,  ∆ιευθύνων Σύµβουλος, 
Εµµανουήλ Ιωάν. Λεµπιδάκης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, 
 
Υπό την ανωτέρω ιδιότητά µας, δηλώνουµε και βεβαιώνουµε σύµφωνα µε το άρθρο 4, παρ. 2 του Ν. 
3556/2007 και ορισθέντες ειδικώς προς τούτο µε την από 28/3/2014 απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (εφεξής καλούµενης για λόγους συντοµίας ως 
«Εταιρεία» ή «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ») ότι, εξ’ όσων γνωρίζουµε: 
 
Οι συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2013 – 31.12.2013 (εταιρικές και 
ενοποιηµένες), οι οποίες καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά 
τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα 
χρήσεως της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, 
εκλαµβανοµένων ως σύνολο. 
 
 Η συνηµµένη ετήσια έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις 
επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση 
εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και 
αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν. 
 
 
Οι συνηµµένες ετήσιες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και η Ετήσια Οικονοµική 
Έκθεση, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση  
της 28ης Μαρτίου 2014. 
 
 
 

Ηράκλειο Κρήτης, 28η Μαρτίου 2014 
 
 

Ο Πρόεδρος 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

   
   
   
   

Γιάννης Μ. Λεµπιδάκης Μιχαήλ Ιωάν. Λεµπιδάκης Εµµανουήλ Ιωάν. Λεµπιδάκης 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2013 – 31/12/2013 

__________________ 
 
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Με βάση τις διατάξεις του νόµου 3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας υποβάλλουµε την Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το έτος 2013. 
 
Η παρούσα έκθεση περιέχει την αναφορά των σηµαντικών γεγονότων κατά τη διάρκεια του έτους, την 
ανάλυση των προοπτικών και κινδύνων, τον απολογισµό των οικονοµικών αποτελεσµάτων και 
µεταβολών της περιόδου, καθώς και την παράθεση των συναλλαγών µε συνδεδεµένα µέρη. Η 
πληροφόρηση αυτή αφορά τόσο την Εταιρεία όσο και τον Όµιλο. 
 
 
Η πορεία της Εταιρείας και του οµίλου κατά το έτος 2013 
 
Η θετική πορεία της Εταιρείας και του οµίλου συνεχίστηκε το 2013, µε ενίσχυση των εξαγωγών, 
ανάκαµψη των πωλήσεων στην ελληνική αγορά, καλή πορεία των θυγατρικών εταιριών και εξαιρετικό 
αποτέλεσµα του τοµέα ενέργειας. 
 
Έτσι, το 2013 επιτύχαµε αύξηση του κύκλου εργασιών της µητρικής κατά 6,1% (από 113 σε 120 εκ. €) 
και του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών κατά 9,1% (από 208,7 σε 227,7 εκ. €). Τα κέρδη της µητρικής 
Εταιρείας προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων  ήταν 
15,6 εκ. € (+8%) ενώ τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων 
και συνολικών αποσβέσεων έφθασαν τα 27,9 εκ. € (+5%) συνεισφέροντας ισχυρές ταµιακές ροές. Τα 
κέρδη προ φόρων της µητρικής αυξήθηκαν από 12 σε 12,9 εκατ. € ενώ του οµίλου είχαν µια µείωση από 
20,7 σε 19,3 εκ. € λόγω συναλλαγµατικών ζηµιών ύψους 2,4 εκ. € που προήλθαν από την Τουρκία και τη 
Ρωσία, σε αντίθεση µε την περισυνή χρήση όπου υπήρχαν σε επίπεδο οµίλου θετικές συναλλαγµατικές 
διαφορές . Όσον αφορά τα κέρδη µετά τους φόρους και τα δικαιώµατα µειοψηφίας, αυτά της Εταιρείας 
µειώθηκαν από 9,4 εκ. € το 2012 σε 9,1 εκ. € το 2013 λόγω αύξησης του φόρου εισοδήµατος ενώ του 
οµίλου µειώθηκαν από 15,1 σε 12,9 εκ. € σαν αποτέλεσµα κυρίως των συναλλαγµατικών ζηµιών στην 
Τουρκία και τη Ρωσία αλλά και του υψηλότερου φόρου εισοδήµατος στην Ελλάδα και την Κίνα.  
 
Αναλυτικότερα όσον αφορά τις θυγατρικές του εξωτερικού, είχαµε µια εξαιρετική πορεία στη Ρουµανία 
(Romcolor 2000 SA) Πολωνία (GCP SA), σταθερά αποτελέσµατα στη Γαλλία (Agripolyane SA), µια 
µείωση στην Κίνα (Shanghai HiTeC Plastics), κυρίως λόγω έκτακτων γεγονότων, ζηµία στη Ρωσία 
(Global Colors zao & Modern Plant ooo) λόγω έκτακτων εξόδων που σχετίζονται µε την κατασκευή του 
νέου εργοστασίου που ολοκληρώθηκε στο τέλος του έτους και στη διολίσθηση του ρουβλίου έναντι του 
ευρώ,  και σηµαντική ζηµία στην Τουρκία (Senkroma SA) λόγω της µεγάλης διολίσθησης της λίρας από 
το Μάϊο και µετά, που προκάλεσε σηµαντικές συναλλαγµατικές απώλειες. 
 
Ειδικότερα τα µεγέθη ανά Εταιρεία του Οµίλου (προ απαλείψεων ενοποίησης) διαµορφώθηκαν ως εξής 
(ποσά σε χιλ. ευρώ): 
 

Εταιρεία Χώρα 
Πωλήσεις 

2013 
Πωλήσεις 

2012 ∆% 

Κέρδη / 
(Ζηµίες) προ 
φόρων 2013 

Κέρδη / 
(Ζηµίες) προ 
φόρων 2012 ∆% 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΒΕΕ Ελλάδα 119.968 113.042 6,13% 12.923 12.037 7,36% 

ROMCOLOR 2000 S.A. Ρουµανία 15.235 13.335 14,25% 1.694 1.293 31,01% 

GLOBAL COLORS 
POLSCA S.A. Πολωνία 17.943 17.508 2,48% 1393 1022 36,30% 

SENKROMA A.S. Τουρκία 13.594 12.441 9,27% -748 -240 211,67% 
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SHANGHAI  HiTeC  
PLASTICS CO Κίνα 49.751 41.808 19,00% 3.783 4.852 -22,03% 

AGRIPOLYANE S.A.S.U. Γαλλία 28.333 28.527 -0,68% 714 976 -26,84% 

GLOBAL COLORS z.a.o. Ρωσία 8.580 8.930 -3,92% -218 367 -159,40% 

RAINBOW 
TECHNOLOGIES LTD Κύπρος 531 528 0,57% 291 207 40,58% 

 
Πολύ σηµαντικό σηµείο, που δίδει µεγάλη σιγουριά και ασφάλεια στην Εταιρεία και τους µετόχους, είναι 
ότι ο καθαρός δανεισµός του οµίλου διατηρείται σε εξαιρετικά χαµηλά, σχεδόν µηδενικά, επίπεδα (1,9 εκ. 
€). 
 

1. Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  

 

Η 38η Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας πραγµατοποιήθηκε στις 28/06/2013. 

Εκπροσωπήθηκε το 92,44% των µετόχων που αποφάσισαν οµόφωνα τα παρακάτω: 

1.-Έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιηµένων) της εταιρικής χρήσης 

2012 ( 01.01.2012 - 31.12.2012) καθώς και των εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού 

Ελεγκτή της εταιρείας για τις εν λόγω Οικονοµικές Καταστάσεις και διάθεση κερδών. 

2.-Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη 

αποζηµίωσης για την χρήση 2012. 

3.-Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε επιστροφή µετρητών στους µετόχους, µε µείωση 

της ονοµαστικής αξίας της µετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 

4.-Έγκριση αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που προσφέρουν στην εταιρεία υπηρεσίες 

πέραν των καθηκόντων τους  ως ∆ιοικητικών Συµβούλων. 

5.-Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2013 και 

καθορισµός της αµοιβής τους. 

Αναλυτικά οι αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, παρατίθενται στο δικτυακό τόπο της 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ (http://www.plastikakritis.com) και του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 

(http://www.ase.gr). 

 
 

2. Προοπτικές και Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες για το 2013 
 
Προοπτικές 
 
Το 2014 αναµένουµε ικανοποιητική ζήτηση για τα προϊόντα µας αλλά και έντονο ανταγωνισµό. 
Παράλληλα, η υλοποίηση µεγάλων επενδύσεων, κυρίως της νέας µονάδας παραγωγής πλαστικών φύλλων 
7-στρώσεων στο Ηράκλειο  µε νέα–πρωτότυπη τεχνολογία (η πρώτη τέτοια µονάδα στην Ευρώπη και 
µεταξύ 3 σε ολόκληρο τον κόσµο) και η εισαγωγή του µηχανογραφικού συστήµατος SAP σε θυγατρικές 
του εξωτερικού, δηµιουργούν έκτακτα έξοδα που θα επιβαρύνουν τα φετινά αποτελέσµατα. Για το λόγο 
αυτό, αναµένουµε το 2014 µια µείωση των κερδών προ φόρων της µητρικής Εταιρείας της τάξης του 10-
20%. Σε επίπεδο ενοποιηµένων αποτελεσµάτων, εφόσον σταθεροποιηθεί η τουρκική λίρα και το ρούβλι 
έναντι του ευρώ, αναµένουµε µια ελαφρά µείωση της κερδοφορίας σε σχέση µε το 2014. 
 
Όσον αφορά τις επενδύσεις που βρίσκονται υπό εξέλιξη, η σηµαντικότερη όπως προαναφέρθηκε είναι η 
νέα µονάδα παραγωγής αγροτικών φύλλων 7-στρώσεων στο Ηράκλειο, µια επένδυση 11,5 εκ. € που 
ανοίγει νέους ορίζοντες στην Εταιρεία µας µε την παραγωγή εξειδικευµένων προϊόντων νέας τεχνολογίας 
µε υψηλότερη προστιθέµενη αξία. Η νέα µονάδα αναµένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της στα τέλη 
Οκτωβρίου. 
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Μια επίσης σηµαντική επένδυση είναι η εισαγωγή του µηχανογραφικού συστήµατος (ERP) SAP, 
καταρχήν στις θυγατρικές εταιρίες στη Ρουµανία, Πολωνία, Τουρκία και Ρωσία. Το σύστηµα αυτό θα 
επιτρέψει καλύτερο διαχειριστικό έλεγχο αλλά και οµογενοποίηση των διαδικασιών ώστε νε επιτευχθούν 
µεγαλύτερες οικονοµίες κλίµακας. 
Επενδύσεις πραγµατοποιούνται επίσης στον τοµέα του masterbatch (πρώτες ύλες για τις βιοµηχανίες 
πλαστικών) µε 2 νέες γραµµές παραγωγής στο εργοστάσιο της Τουρκίας και 1 σ’ αυτό της Ρωσίας, που θα 
τεθούν σε λειτουργία το δεύτερο τρίµηνο καθώς και νέες γραµµές µεγάλης δυναµικότητας στα 
εργοστάσια του Ηρακλείου και της Ρουµανίας που έχουν παραγγελθεί και θα εγκατασταθούν το 1ο 
τρίµηνο του 2015. 
 
Κυριότεροι κίνδυνοι και aβεβαιότητες 
 
- ∆ιακύµανση τιµών πρώτων υλών 
 
Οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιεί η Εταιρεία µας είναι παράγωγα του πετρελαίου και ως εκ τούτου η τιµή 
τους επηρεάζεται από την εξέλιξη της τιµής του. Σε περιόδους αύξησης των τιµών η Εταιρεία προσπαθεί 
να περάσει το αυξηµένο κόστος στις τιµές πώλησης των προϊόντων της. 
 
- Πιστωτικός κίνδυνος  
 
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζηµίας του Οµίλου σε περίπτωση που ένας πελάτης δεν εκπληρώσει 
τις συµβατικές του υποχρεώσεις. Το 2014 αναµένουµε ο κίνδυνος αυτός να είναι αυξηµένος ειδικά στην 
Ελληνική αγορά λόγω των γνωστών προβληµάτων της οικονοµίας µας. 
 

Η Εταιρεία ασφαλίζει στον ΟΑΕΠ µέρος των πιστώσεών της προς πελάτες εξωτερικού, ενώ διατηρεί 
σύστηµα εσωτερικής παρακολούθησης και ελέγχου των πιστώσεων για περιορισµό του κινδύνου. Για 
εκτιµούµενες ζηµίας από επισφαλείς απαιτήσεις έχει δηµιουργηθεί µέχρι την 31.12.2013 σωρευµένη 
πρόβλεψη ποσού 4.479 χιλ. ευρώ για την Εταιρεία και 4.736 χιλ. ευρώ για τον Όµιλο.  
 
- Συναλλαγµατικός Κίνδυνος  
 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος είναι εκτεθειµένοι σε συναλλαγµατικό κίνδυνο, αφού σηµαντικό µέρος των 
ενοποιηµένων πωλήσεων είναι σε δολάρια ΗΠΑ, λέϊ Ρουµανίας, ζλότι Πολωνίας, λίρα Τουρκίας, 
ρενµινµπί Κίνας και ρούβλι Ρωσίας, των οποίων οι ισοτιµίες µε το ευρώ µεταβάλλονται. Όταν αυτό 
κρίνεται συµφέρον, η Εταιρεία προβαίνει σε χρήση αντισταθµιστικών µέσων όπως η σύναψη δανείων στο 
αντίστοιχο νόµισµα ή η προαγορά / προπώληση συναλλάγµατος. 
 
- Κίνδυνος Ρευστότητας  
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο Όµιλος να µη δύναται να εκπληρώσει τις 
χρηµατοοικονοµικές του υποχρεώσεις, όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί ο Όµιλος για τη 
διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, µέσω επαρκών πιστωτικών ορίων από τις 
συνεργαζόµενες τράπεζες, ότι πάντα θα έχει αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του. 
∆εδοµένης της άριστης χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και της κερδοφορίας της Εταιρείας και του 
Οµίλου, η διοίκηση της Εταιρείας κρίνει ότι δεν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος στο ορατό µέλλον.  
 
- Κίνδυνος επιτοκίων 
 
Ο Όµιλος χρηµατοδοτεί τις επενδύσεις του καθώς και τις ανάγκες του σε κεφάλαια κίνησης µέσω 
τραπεζικού δανεισµού και οµολογιακών δανείων, µε αποτέλεσµα να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα του µε 
χρεωστικούς τόκους. Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια θα έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσµατα, 
καθώς ο Όµιλος θα επιβαρύνεται µε επιπλέον κόστος δανεισµού. Πολιτική του Οµίλου είναι να 
παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια των χρηµατοδοτικών αναγκών. 
Εποµένως, οι αποφάσεις για τη διάρκεια καθώς και τη σχέση µεταξύ σταθερού και κυµαινόµενου κόστους 
ενός νέου δανείου, λαµβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση.  
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- Εγγυήσεις  
 
Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η Εταιρεία παρέχει εγγυήσεις σε τραπεζικά ιδρύµατα και 
προµηθευτές για τη χρηµατοδότηση ή την παροχή πιστώσεων για την αγορά πρώτων υλών από 
θυγατρικές της εταιρίες. 
 
 

3. Απολογισµός των Οικονοµικών Αποτελεσµάτων και Μεταβολών της Περιόδου 
 
Κύκλος εργασιών: Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου το 2013 ανήλθε σε 227.743. χιλ. ευρώ 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,11% σε σύγκριση µε το 2012.  
 
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας το 2013 ανήλθε σε 119.968 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 
6,1% σε σύγκριση µε το 2012.  
 
Καθαρά κέρδη προ φόρων: Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) για το Όµιλο, παρουσίασαν αύξηση κατά 
5% και ανήλθαν σε 27.932 χιλ. ευρώ.  
Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) για την Εταιρεία, παρουσίασαν αύξηση κατά 8% και ανήλθαν σε 15.628 
χιλ. ευρώ. 
 
Για την καλύτερη κατανόηση της εξέλιξης των µεγεθών, των επιδόσεων και της θέσης της Εταιρείας και 
του Οµίλου παρατίθενται αµέσως κατωτέρω βασικοί χρηµατοοικονοµικοί και µη δείκτες, όπως είχαν 
διαµορφωθεί την 31/12/2013 σε σύγκριση µε τους δείκτες της 31/12/2012. 
 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ     
Γενική Ρευστότητα 2,66 2,69 4,48 4,28 
Ειδική Ρευστότητα 1,76 1,80 3,18 3,13 
     
ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ     
Ταχύτητα εισπράξεως Απαιτήσεων (ηµέρες) 103 99 130 118 
Ταχύτητα Εξόφλησης Προµηθευτών (ηµέρες) 66 67 76 83 
Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεµάτων (ηµέρες) 86 83 86 76 
     
ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ     
Αποδοτικότητα Ενεργητικού 9,29% 10,66% 8,85% 8,66% 
Αποδοτικότητα  Ιδίων Κεφαλαίων (προ φόρων) 13,27% 15,00% 10,48% 10,26% 
     
ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ     
Ίδια Κεφάλαια προς συνολικά 70,02% 71,07% 84,41% 84,45% 

 
 

4. Σηµαντικές Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα Μέρη 
 
Οι σηµαντικότερες συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µε αυτή πρόσωπα κατά την έννοια του 
∆.Λ.Π. 24, αφορούν συναλλαγές τις Εταιρείας µε τις κατωτέρω θυγατρικές της (συνδεδεµένες µε αυτή 
επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20), οι οποίες εµφανίζονται αναλυτικά στον 
κατωτέρω πίνακα (τα ποσά παρατίθενται σε ευρώ): 
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Οι συναλλαγές του Οµίλου µε λοιπά συνδεδεµένα µέρη αφορούν σε συναλλαγές µε συνδεδεµένες 
εταιρείες εκτός οµίλου (µέτοχοι µειοψηφίας) και σε συναλλαγές µε Εταιρεία ελεγχόµενη από 
συνδεδεµένο µέρος της ∆ιοίκησης της Μητρικής, ως ακολούθως: 
 
 

 
 
 

 
5. Επεξηγηµατική έκθεση άρθρου 4 παρ. 7 και 8 ν. 3556/2007: 

 
1) Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 14.237.184,00 διαιρούµενο σε 27.379.200 
κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,52 ευρώ ανά µετοχή. Όλες οι µετοχές είναι εισηγµένες 
προς διαπραγµάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, στην κατηγορία Μεσαίας και 
Μικρής Κεφαλαιοποίησης. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονοµαστικές µε δικαίωµα ψήφου. 
 
2) ∆εν υπάρχουν περιορισµοί στη µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας. 
 
3) Με ηµεροµηνία 31/12/2013 ο κος Εµµανουήλ Λεµπιδάκης κατέχει ποσοστό 26,69%, ο κος Μιχαήλ 
Λεµπιδάκης κατέχει ποσοστό 24,05% και η κα Μαρία Φερετζάκη κατέχει ποσοστό 7,3% του µετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας. Κανένα άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό µεγαλύτερο του 
5% του µετοχικού κεφαλαίου. 
 
4) ∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 
 
5) ∆εν προβλέπονται από το καταστατικό της Εταιρείας περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. 

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Θυγατρική Εταιρεία

Πωλήσεις 
αποθεµάτων

Πωλήσεις 
Υπηρεσιών 

Τόκοι 
Έσοδα

Πωλήσεις 
παγίων

Αγορές 
αποθεµάτων

Αγορές 
υπηρεσιών

Απαιτήσεις από 
χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις

Απαιτήσεις από 
εµπορική 

δραστηριότητα

Προκαταβολές και 
λοιπές απαιτήσεις

Υποχρεώσεις από 
εµπορική 

δραστηριότητα

ROMCOLOR 2000 S.A. 2.178.726 24.100 33.725 1.578.457 344.365

GLOBAL COLORS POLSCA S.A. 2.953.577 1.881.432 664.664

SENKROMA A.S. 5.056.299 111.981 589.404 5.526

SHANGHAI HITEC PLASTICS CO 2.642.565 9.000 505.891 963.416

GLOBAL COLORS ZAO 2.195.914 26.000 82.285 2.129.242

AGRIPOLYANE S.A.S.U. 5.941.906 6.262 221.052 44.896 2.561.496

ΕΤΕΠΛΑ 7.362

ΣΥΝΟΛΟ 20.968.988 50.100 6.262 125.010 4.186.831 111.981 44.896 6.915.586 5.526 344.365

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2013 2012 2013 2012

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 290 278 21.440 21.591

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 279 298 4.578 4.980

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 1 59 6.967 6.136

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη 0 68 344 2.557

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών

και µελών της διοίκησης 2.670 1.645 1.195 907

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη

και µέλη της διοίκησης 0 42 0 0

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη

και µέλη της διοίκησης 15 17 0 0

Όµιλος Εταιρεία

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,
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6) ∆εν είναι γνωστή στην Εταιρεία, ούτε προβλέπεται στο Καταστατικό της, δυνατότητα συµφωνιών 
µετόχων που συνεπάγεται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών ή περιορισµούς στην άσκηση 
δικαιωµάτων ψήφου. 
 
7) Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρείας για το διορισµό και την αντικατάσταση των 
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της δεν 
διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/20. 
 
8) α) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του καταστατικού της, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Εταιρείας υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση τις προτάσεις για τροποποίηση του καταστατικού της 
Εταιρείας, για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και έτσι αποφασίζει η Γενική Συνέλευση για την αύξηση 
του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 
β) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, µε απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης µπορεί να θεσπισθεί πρόγραµµα διάθεσης µετοχών στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
και σε επιλεγµένα στελέχη, µε τη µορφή δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς µετοχών κατά τους 
ειδικότερους όρους της απόφασης αυτής. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζει, τον ανώτατο αριθµό 
των µετοχών πού µπορεί να εκδοθούν, ο οποίος βάσει νόµου δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των 
υφισταµένων µετοχών, την τιµή και τους όρους διάθεσης των µετοχών στους δικαιούχους. Η Γενική 
Συνέλευση έχει διατηρήσει το δικαίωµα καθορισµού των δικαιούχων του προγράµµατος για κάθε έτος 
πού έπεται του πρώτου έτους ωρίµανσης των δικαιωµάτων. γ) Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 
5 έως 13 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, οι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρείες 
µπορούν, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων τους, να αποκτούν ίδιες µετοχές µέσω του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών µέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των µετοχών τους, µε σκοπό τη στήριξη της 
χρηµατιστηριακής τιµής τους και µε τους ειδικότερους όρους και διαδικασίες των ως άνω παραγράφων 
του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
9) ∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρείας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το προσωπικό 
της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης 
χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης. 
 
10) ∆εν υφίσταται οιασδήποτε σηµαντική συµφωνία συναφθείσα από την Εταιρεία, η οποία να τίθεται σε 
ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής αναφερόµενης στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν 
δηµόσιας πρότασης. 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

1. Ο Όµιλος κατά την 31.12.2013 απασχολούσε 904 άτοµα και η Εταιρεία 351 άτοµα αντίστοιχα 
έναντι 833 άτοµα ο Όµιλος και η Εταιρεία 335 την 31.12.2012. 

2. Βασική αρχή που διέπει την λειτουργία του Οµίλου αποτελεί η διαρκείς επιµόρφωση του 
προσωπικού και η ενίσχυση της εταιρικής συνείδησης σε όλα τα επίπεδα των λειτουργιών και 
δραστηριοτήτων του Οµίλου. Σειρά σχετικών εκπαιδεύσεων πραγµατοποιήθηκε και κατά το 
2013. 

3. Ο Όµιλος αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντική επίδοσης µε βάση τις 
αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και σε συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία και τα διεθνή πρότυπα 
στοχεύει σε µία ισορροπηµένη οικονοµική ανάπτυξη σε αρµονία µε το φυσικό περιβάλλον. 
Ακολουθώντας τις ανωτέρω αρχές, ο Όµιλος ασκεί της δραστηριότητες του µε τρόπο που 
εξασφαλίζει αφενός την προστασία του περιβάλλοντος και αφετέρου την υγιεινή και την 
ασφάλεια των εργαζοµένων αυτού  

6. ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης: 
 
Η παρούσα δήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920 και αποτελεί 
µέρος της Ετήσιας Έκθεσης του ∆.Σ. της Εταιρείας. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1. Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς συµµόρφωσης της Εταιρείας µε τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 
1.2 Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών. Ειδικές διατάξεις του 
Κώδικα που δεν εφαρµόζει η Εταιρεία και εξήγηση των λόγων της µη εφαρµογής. 
1.3 Πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η Εταιρεία επιπλέον των προβλέψεων του νόµου. 
2. ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
2.1 Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
2.2 Πληροφορίες για τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
2.3 Επιτροπή Ελέγχου. 
3. Γενική Συνέλευση των µετόχων 
3.1 Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής. 
3.2 ∆ικαιώµατα των µετόχων και τρόπος άσκησης τους. 
4. Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων 
4.1 Κύρια χαρακτηριστικά του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 
4.2 ∆ιαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση µε τη διαδικασία σύνταξης των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 
5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα της Εταιρείας  
6. Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο οι εταιρείες διοικούνται και 
ελέγχονται. Η εταιρική διακυβέρνηση αρθρώνεται ως ένα σύστηµα σχέσεων ανάµεσα στη ∆ιοίκηση της 
Εταιρείας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τους µετόχους της και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη, προσδιορίζονται 
τα µέσα επίτευξης των εταιρικών στόχων και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της 
∆ιοίκησης κατά τη διαδικασία εφαρµογής των ανωτέρω. Η αποτελεσµατική εταιρική διακυβέρνηση 
διαδραµατίζει ουσιαστικό και πρωτεύοντα ρόλο στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων, ενώ η αυξηµένη διαφάνεια που προάγει έχει ως αποτέλεσµα τη βελτίωση της διαφάνειας 
στο σύνολο της οικονοµικής δραστηριότητας των ιδιωτικών επιχειρήσεων αλλά και των δηµοσίων 
οργανισµών και θεσµών. 
 
1. Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς συµµόρφωσης της Εταιρείας µε τον Κώδικα 
 Στη χωρά µας κατά την ηµεροµηνία καταρτίσεως της παρούσας δήλωσης δεν υφίσταται πλείονες του 
ενός ευρέως αποδεκτοί Κώδικες Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΚΕ∆) οι οποίοι να θεσπίζουν πρότυπα 
βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης για τις ελληνικές εταιρείες, έλλειψη η οποία διαφοροποιεί την 
Ελλάδα από τις άλλες χώρες – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθιστά πιο δύσκολη την συµµόρφωση 
των ελληνικών εταιρειών µε τις επιταγές της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας όσον αφορά την εταιρική 
διακυβέρνηση. 
Ειδικότερα στην Ελλάδα το πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης αναπτύχθηκε κυρίως µέσω της 
υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων όπως ο ν. 3016/2002 που επιβάλλει την συµµετοχή µη εκτελεστικών 
και ανεξάρτητων εκτελεστικών µελών στα ∆ιοικητικά Συµβούλια ελληνικών εταιρειών των οποίων οι 
µετοχές διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, την θέσπιση και την λειτουργία 
µονάδας εσωτερικού ελέγχου και την υιοθέτηση εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας. Επιπλέον και άλλα 
πιο πρόσφατα νοµοθετήµατα ενσωµάτωσαν στο ελληνικό δίκαιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες εταιρικού 
δικαίου, δηµιουργώντας νέους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ο ν. 3693/2008 που επιβάλλει την 
σύσταση επιτροπών ελέγχου καθώς και σηµαντικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης όσον αφορά το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διακυβέρνηση µιας Εταιρείας και ο ν. 3884/2010 που αφορά σε 
δικαιώµατα των µετόχων και πρόσθετες εταιρικές υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων προς τους µετόχους 
κατά το στάδιο προετοιµασίας µιας γενικής συνέλευσης. Τέλος ο πλέον πρόσφατος νόµος 3873/2010 
ενσωµάτωσε στην ελληνική έννοµη τάξη την υπ' αριθµ. 2006/46EC Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
λειτουργώντας µε τον τρόπο αυτό ως υπενθύµιση της ανάγκης θέσπισης Κώδικα Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης και αποτελώντας ταυτόχρονα τον θεµέλιο λίθο του. 
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Η Εταιρεία µας συµµορφώνεται πλήρως µε τις επιταγές και τις ρυθµίσεις των κατά τα ανωτέρω 
αναφεροµένων νοµοθετικών κειµένων (ιδίως κ.ν 2190/1920, 3016/2022 και 3693/2008), οι οποίες 
αποτελούν και το ελάχιστο περιεχόµενο οποιουδήποτε Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και συνιστούν 
(οι εν λόγω διατάξεις) έναν άτυπο τέτοιο Κώδικα. 
Κατά το παρόν χρονικό στάδιο η Εταιρεία µας βρίσκεται σε φάση ουσιαστικής και ενδελεχούς 
επεξεργασίας, ανάπτυξης και διαµόρφωσης ενός Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, ο οποίος θεσπίζει και 
υιοθετεί πρότυπα και κανόνες βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης στις οποίες θα υπάγεται και θα 
ακολουθεί πιστά εφεξής η Εταιρεία. 
Η διαµόρφωση του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, ο οποίος αφενός µεν θα συµπεριλαµβάνει και 
ενσωµατώσει τις ελάχιστες υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις ως άνω νοµοθετικές διατάξεις και 
αφετέρου θα υιοθετεί πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που συνάδουν µε τις δραστηριότητες της 
Εταιρείας και εξυπηρετούν τις ανάγκες της µε στόχο την προαγωγή της διαφάνειας και την 
αποτελεσµατικότητα των λειτουργιών της Εταιρείας, απαιτεί µια εξειδικευµένη, µεθοδική και 
συστηµατική εργασία, µε σκοπό την παρουσίαση και υιοθέτηση ενός άρτιου, µε βάση τις ως άνω 
παραµέτρους κειµένου, Η εν λόγω εργασία – διαδικασία έχει ξεκινήσει από την Εταιρεία, πλην όµως δεν 
έχει ολοκληρωθεί. 
Ενόψει των ανωτέρω και επί σκοπώ πλήρους συµµόρφωσης της Εταιρείας µας µε τις επιταγές του ν. 
3873/2010, η Εταιρεία µας δηλώνει αφενός µεν ότι κατά το παρόν χρονικό στάδιο υιοθετεί ως Κώδικα 
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΚΕ∆) τον γενικά (και µοναδικό µέχρι τώρα) ευρέως αποδεκτό Κώδικα 
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που διαµορφώθηκε από τον Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.) 
στον οποίο Κώδικα δηλώνει ότι υπάγεται, αφετέρου δε εντός της τρέχουσας χρήσεως 2014 θα προβεί 
αυτοβούλως στην διαµόρφωση υιοθέτηση και αποδοχή του δικού της Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, 
µε βάση τις ως άνω διαπιστώσεις, παραδοχές και απαιτήσεις και µε γνώµονα την προώθηση του εταιρικού 
σκοπού και την επίτευξη των βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων στόχων της. 
Το σχετικό τυπικό κείµενο του Κώδικα, όπως αυτό οριστικοποιηθεί θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
Εταιρείας (http://www.plastikakritis.com) και προς τούτο θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας, 
ενώ µέχρι το συγκεκριµένο χρονικό σηµείο η παραποµπή θα λαµβάνει χώρα στον Κώδικα του Σ.Ε.Β. 
 
1.2 Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και αιτιολόγησης αυτών. Ειδικές διατάξεις του 
Κώδικα που δεν εφαρµόζει η Εταιρεία και εξήγηση των λόγων της µη εφαρµογής 
Η Εταιρεία βεβαιώνει κατ' αρχάς µε την παρούσα δήλωση ότι εφαρµόζει πιστά και απαρέγκλιτα τις 
διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας (κ.ν 2190/1920, ν.3016/2002 και ν.3693/2008) οι οποίες 
διαµορφώνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί οποιοσδήποτε Κώδικας Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης, εφαρµοζόµενος από Εταιρεία, οι µετοχές της οποίας διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη 
αγορά. 
Οι εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενσωµατώνονται στον ως άνω Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
(Σ.Ε.Β) στον οποίο η Εταιρεία υπάγεται, πλην όµως ο εν λόγω Κώδικας περιέχει και µια σειρά από 
επιπλέον (των ελάχιστων απαιτήσεων ) ειδικές πρακτικές και αρχές. 
Σε σχέση µε τις εν λόγω πρόσθετες πρακτικές και αρχές υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγµή 
ορισµένες αποκλίσεις (συµπεριλαµβανοµένης της περιπτώσεως της µη εφαρµογής), για τις οποίες 
αποκλίσεις ακολουθεί σύντοµη ανάλυση και επεξήγηση  των λόγων που δικαιολογούν αυτές. 

� Μέρος Ά – Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη του 
 

Ι.  Ρόλος και αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
- Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει προβεί στην σύσταση ειδικής ξεχωριστής επιτροπής, η οποία 
προΐσταται στη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο ∆.Σ και προετοιµάζει προτάσεις 
προς το ∆.Σ. Όσον αφορά τις αµοιβές των εκτελεστικών µελών και των βασικών ανώτατων στελεχών, 
δεδοµένου ότι η πολιτική της Εταιρείας σε σχέση µε τις αµοιβές αυτές είναι σταθερή και διαµορφωµένη, 
αλλά και αφετέρου διότι ενόψει του µεγέθους της Εταιρείας η ύπαρξη τέτοιων επιτροπών δεν 
αξιολογείται ως απολύτως αναγκαία. 
 
 

ΙΙ. Ρόλος και απαιτούµενες ιδιότητες του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
- ∆εν θεσπίζεται ρητή διάκριση µεταξύ των αρµοδιοτήτων του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος 
Συµβούλου, ούτε κρίνεται σκόπιµη ενόψει της οργανωτικής δοµής και λειτουργίας άλλα και του µεγέθους 
της Εταιρείας η δηµιουργία της διάκρισης αυτής. 
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- Το ∆.Σ δεν διορίζει ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο προερχόµενο από τα ανεξάρτητα µέλη του, άλλα και 
εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, καθώς αξιολογείται ως προεχούσης σηµασίας η συνδροµή εκ µέρους του 
Αντιπροέδρου, του Προέδρου του ∆Σ και στην άσκηση των εκτελεστικών του καθηκόντων. 
 

ΙII.  Καθήκοντα και συµπεριφορές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
- Το ∆Σ δεν έχει υιοθετήσει ως ένα µέρος των εσωτερικών κανονισµών της Εταιρείας, πολιτικές 
διαχείρισης συγκρούσεων συµφερόντων ανάµεσα στα µέλη του και στη Εταιρεία, καθώς οι εν λόγω 
πολιτικές δεν έχουν ακόµα διαµορφωθεί. 
 

IV. Ανάδειξη υποψηφίων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
- ∆εν υφίσταται συγκεκριµένος κανονισµός λειτουργίας του ∆Σ., καθώς οι διατάξεις του Καταστατικού 
της Εταιρείας, οι οποίες σηµειωτέων έχουν εναρµονισθεί πλήρως µε τις διατάξεις του κ.ν 2190/1920 
(µετά την τροποποίηση του από τον 3604/2007) αξιολογούνται ως απολύτως επαρκείς για την οργάνωση 
και λειτουργία του ∆Σ. 
- Το ∆Σ στην αρχή κάθε ηµερολογιακού έτους δεν υιοθετεί ηµερολόγιο συνεδριάσεων και 12µηνο 
πρόγραµµα δράσης, το οποίο δύναται να αναθεωρείται ανάλογα µε τις ανάγκες της Εταιρείας, καθώς 
αφενός µεν ενόψει του γεγονότος ότι πλειοψηφία των µελών του είναι κάτοικοι νοµού Ηρακλείου, είναι 
ευχερής η σύγκλιση του ∆Σ, όταν το επιβάλλουν οι ανάγκες της Εταιρείας ή ο νόµος, χωρίς την ύπαρξη 
προκαθορισµένου προγράµµατος. 
 

V. Αξιολόγηση του ∆ιοικητικού Συµβούλιο 
-  ∆εν υφίσταται θεσµοθετηµένη διαδικασία µε σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του ∆Σ 
και των επιτροπών του ούτε αξιολογείται η επίδοση του Προέδρου του ∆Σ κατά την διάρκεια διαδικασίας 
στην οποία προΐσταται ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος ή άλλο µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ ελλείψει 
ανεξάρτητου Αντιπροέδρου. Η διαδικασία αυτή δεν θεωρείται ως αναγκαία ενόψει της οργανωτικής 
δοµής και του εν γένει µεγέθους της Εταιρείας. 
 

� Μέρος Β' – Εσωτερικός έλεγχος 
 

Ι. Εσωτερικός έλεγχος – Επιτροπή Ελέγχου 
- Η επιτροπή ελέγχου δεν συνέρχεται άνω των τριών (3) φορών ετησίως.  
- ∆εν υφίσταται ειδικός και ιδιαίτερος κανονισµός λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου, καθώς τα βασικά 
καθήκοντα και οι αρµοδιότητες της ως άνω επιτροπής, προδιαγράφονται επαρκώς από τις κείµενες 
διατάξεις. 
-∆εν διατίθενται ιδιαίτερα κονδύλια στην Επιτροπή για την εκ µέρους της χρήση υπηρεσιών εξωτερικών 
συµβούλων, καθώς η σύνθεση της Επιτροπής και οι εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία των µελών 
αυτής διασφαλίζουν την αποτελεσµατική λειτουργία της. 
 

� Μέρος Γ' – Αµοιβές 
 
Ι. Επίπεδο και διάρθρωση των αµοιβών 

- ∆εν υφίσταται επιτροπή αµοιβών, αποτελούµενη από µη εκτελεστικά µέλη, ανεξάρτητα στην 
πλειονότητα τους, η οποία έχει ως αντικείµενο τον καθορισµό των αµοιβών των εκτελεστικών οργάνων 
του ∆.Σ και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν ρυθµίσεις για τα καθήκοντα της εν λόγω επιτροπής, την 
συχνότητα συνεδριάσεων της και για άλλα θέµατα που αφορούν την λειτουργία της. Η σύσταση της εν 
λόγω επιτροπής, ενόψει της δοµής και λειτουργίας της Εταιρείας δεν έχει αξιολογηθεί ως αναγκαία µέχρι 
σήµερα 
-Στις συµβάσεις των εκτελεστικών µελών του ∆.Σ δεν προβλέπεται ότι το ∆.Σ µπορεί να απαιτήσει την 
επιστροφή όλου η µέρους του bonus που έχει απονεµηθεί λόγω αναθεωρηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων προηγούµενων χρήσεων η γενικώς βάσει εσφαλµένων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, που 
χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό του bonus αυτού, καθώς τα τυχόν δικαιώµατα bonus ωριµάζουν 
µόνο µετά την οριστική έγκριση και έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων. 
- Η αµοιβή κάθε εκτελεστικού µέλους του ∆.Σ δεν εγκρίνεται από το ∆.Σ µετά από πρόταση της 
επιτροπής αµοιβών, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών µελών αυτού, δεδοµένου ότι δεν υφίστανται 
επιτροπή αµοιβών. 
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� Μέρος ∆' – Σχέσεις µε τους µετόχους 
 

Ι. Επικοινωνία µε τους µετόχους 
- ∆εν παρατηρήθηκε κάποια απόκλιση 
 

ΙΙ. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων 
- ∆εν παρατηρήθηκε κάποια απόκλιση 
 
1.3 Πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η Εταιρεία επιπλέον των προβλέψεων του νόµου. 
 
Η Εταιρεία εφαρµόζει πιστά και απαρέγκλιτα τις προβλέψεις του κειµένου ως άνω νοµοθετικού πλαισίου 
σχετικά µε την εταιρική διακυβέρνηση. ∆εν υφίσταται κατά την παρούσα χρονική στιγµή εφαρµοσµένες 
πρακτικές επιπλέον των άνω προβλέψεων. 
 
2. ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
2.1 Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Το µέγεθος και η σύνθεση του ∆Σ πρέπει να επιτρέπουν την αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων 
του και να αντικατοπτρίζουν το µέγεθος, τη δραστηριότητα και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της 
επιχείρησης. Το ∆Σ πρέπει να χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο ακεραιότητας και να διαθέτει 
ποικιλοµορφία γνώσεων, προσόντων και εµπειρίας, που να ανταποκρίνονται στους εταιρικούς στόχους.  
 

• Το ∆Σ πρέπει να αποτελείται από πέντε (5) έως έντεκα (11) µέλη. 
 

• Τα µέλη του ∆Σ πρέπει να εκλέγονται από τους µετόχους µε µέγιστη θητεία τεσσάρων (5) 
χρόνων, χωρίς όµως να αποκλείεται η επανεκλογή τους. Πρέπει να αποφεύγεται η αντικατάσταση 
του συνόλου των µελών σε µία και µόνη Γενική Συνέλευση, και η διαδοχή των µελών του ∆Σ να 
συντελείται σταδιακά.  

 
• Τα ονόµατα των µελών του ∆Σ που υποβάλλονται για εκλογή ή επανεκλογή πρέπει να 

συνοδεύονται από επαρκή βιογραφικά στοιχεία, καθώς και από την άποψη του ∆Σ σχετικά µε την 
ανεξαρτησία των προτεινόµενων µελών, σύµφωνα µε τα κριτήρια ανεξαρτησίας που 
προβλέπονται στον Νόµο και τον Κώδικα, καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που θα 
βοηθήσει τους µετόχους να λάβουν απόφαση βάσει εµπεριστατωµένης άποψης. 

 
• Τουλάχιστον το ένα τρίτο του ∆Σ πρέπει να αποτελείται από µη εκτελεστικά µέλη και 2 από τα 

µέλη πρέπει να είναι ανεξάρτητα, απαλλαγµένα από συγκρούσεις συµφερόντων µε την Εταιρεία, 
και από στενούς δεσµούς µε τη ∆ιοίκηση, τους βασικούς µετόχους ή την Εταιρεία.  

 
• Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη δεν επιτρέπεται να 

κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 0,5% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ούτε να έχουν 
σχέση εξάρτησης µε την Εταιρεία ή µε πρόσωπα που συνδέονται µε την Εταιρεία. Τα ανεξάρτητα 
µέλη διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων. Το ∆Σ πρέπει να καθορίσει εάν ένας 
υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, προτού προταθεί η εκλογή του από τη Γενική 
Συνέλευση των µετόχων.  

 
Στο πλαίσιο του καθορισµού της ανεξαρτησίας, τόσο των υποψηφίων όσο και των εν ενεργεία µελών του, 
το ∆Σ πρέπει να θεωρεί ότι σχέση εξάρτησης υπάρχει, όταν το µέλος:  

• διατελεί (κατά τον Νόµο 3016/2002) ή έχει διατελέσει υπάλληλος, ανώτατο στέλεχος ή Πρόεδρος 
του ∆Σ της Εταιρείας ή θυγατρικής της εντός των προηγούµενων τριών (3) ετών,  

• λαµβάνει ή έχει λάβει από την Εταιρεία, εντός του 12µήνου που προηγήθηκε του διορισµού του, 
οποιαδήποτε άλλη αποζηµίωση εκτός από την αµοιβή του ως µέλους, η οποία έχει εγκριθεί από 
τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, 

• έχει (κατά τον Νόµο 3016/2002) ή είχε εντός του προηγούµενου έτους ουσιώδη επιχειρηµατική 
σχέση µε την Εταιρεία ή µε θυγατρική της, ιδιαίτερα ως σηµαντικός πελάτης, προµηθευτής ή 
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σύµβουλος της Εταιρείας, ή ως εταίρος, µέτοχος ή µέλος του ∆Σ, ή ως ανώτατο στέλεχος νοµικού 
προσώπου, το οποίο έχει τέτοιου είδους σχέση µε την Εταιρεία ή µε θυγατρική της,  

• έχει διατελέσει εντός των τελευταίων τριών (3) ετών τακτικός ελεγκτής της Εταιρείας ή 
θυγατρικής της ή εταίρος ή υπάλληλος επιχείρησης που παρέχει υπηρεσίες τακτικού ελέγχου στην 
Εταιρεία ή θυγατρική της, 

• έχει (κατά τον Νόµο 3016/2002) συγγένεια δεύτερου βαθµού ή συζυγική σχέση µε µη ανεξάρτητο 
µέλος του ∆Σ, ανώτατο στέλεχος, σύµβουλο ή σηµαντικό µέτοχο της Εταιρείας ή θυγατρικής της, 

• ελέγχει, άµεσα ή έµµεσα µέσω συνδεδεµένων προσώπων, πάνω από 10% των δικαιωµάτων 
ψήφου της Εταιρείας ή εκπροσωπεί σηµαντικό µέτοχο της Εταιρείας ή θυγατρικής της,  

• έχει υπηρετήσει στο ∆Σ για περισσότερα από δώδεκα (12) έτη από την ηµεροµηνία της πρώτης 
εκλογής του. 

 
2.2 Πληροφορίες για τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
2.2.1 Το ισχύον ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα µέλη: 
 

1. Ιωάννη Λεµπιδάκη Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας (εκτελεστικό µέλος) 
2. Άννα Λεµπιδάκη Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας (εκτελεστικό µέλος) 
3. Κωνσταντίνο Περάκη Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας (εκτελεστικό 

µέλος) 
4. Μιχαήλ Λεµπιδάκη ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας 

(εκτελεστικό µέλος) 
5. Εµµανουήλ Λεµπιδάκη ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας 

(εκτελεστικό µέλος) 
6. Μελά Ιωάννη Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας (εκτελεστικό µέλος) 
7. Κυκριλή Εµµανουήλ Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας (εκτελεστικό µέλος) 
8.  Γεώργιος Βαλεργάκης Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας (µη εκτελεστικό µέλος) 
9. Γεώργιος Κόρκακας Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας (µη εκτελεστικό µέλος) 
10. ∆ηµήτριο Αρµάο Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας (ανεξάρτητο µη εκτελεστικό 

µέλος) 
11.  Εµµανουήλ Ανδρεαδάκη Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας (ανεξάρτητο µη 

εκτελεστικό µέλος) 
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε µε το σύνολο των παρισταµένων ψήφων (23.381.200) ως µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, η θητεία του οποίου θα λήξει την 30η Ιουνίου 2014 
 
2.3 Επιτροπή Ελέγχου 
 
2.3.1 Η Γενική Συνέλευση οµόφωνα όρισε ως µέλη της επιτροπής ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 37 του ν. 
3693/2008 τους: 
 

1. Γεώργιο Κόρκακα (µη εκτελεστικό µέλος) 
2. Εµµανουήλ Ανδρεαδάκη (ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος) 
3. ∆ηµήτριο Αρµάο (ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος) 

2.3.2 Οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου συνίστανται: 
 

1. Παρακολουθεί και αξιολογεί την επάρκεια του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης 
κινδύνων της Εταιρείας, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της Μονάδας 
Εσωτερικού Ελέγχου. 

2. Παρακολουθεί τα πορίσµατα ελέγχου των Εποπτικών και Φορολογικών Αρχών 
συµπεριλαµβανοµένων και των απαντήσεων της ∆ιοίκησης της Εταιρείας. 

3. Εξετάζει την Επάρκεια του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της Εταιρείας κάθε δυο χρόνια. 
4. Παρακολουθεί τη διαδικασία της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. 
5. Παρακολουθεί την διαδικασία του υποχρεωτικού ελέγχου των εξαµηνιαίων και ετησίων ατοµικών 

και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας οι οποίες καταρτίζονται βάση των 
∆ιεθνών Χρηµατοοικονοµικών Ελεγκτικών Προτύπων (IFRS) και εισηγείται την έγκριση η µη 
αυτών στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. 
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6. Επισκοπεί τα σηµαντικότερα θέµατα της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης λογιστικής και των 
σηµειώσεων των οικονοµικών καταστάσεων, εστιάζοντας σε περιοχές και µεθόδους µε περιθώριο 
υποκειµενικής ερµηνείας που χρησιµοποιούνται για την αποτίµηση των στοιχείων ενεργητικού 
και παθητικού . 

7. Επισκοπεί οποιοδήποτε φορολογικό η νοµικό θέµα που µπορεί να έχει σηµαντικό αντίκτυπο στις 
οικονοµικές καταστάσεις. 

8. Εξετάζει µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας τους εξωτερικούς και τους εσωτερικούς Ελεγκτές µε την 
επάρκεια των πληροφοριακών συστηµάτων της Εταιρείας συµπεριλαµβανοµένων των 
σηµαντικών ρίσκων και θεσπισµένων ελέγχων για την ελαχιστοποίηση αυτών. 

9. Συστήνει το νοµικό ελεγκτή η το ελεγκτικό γραφείο (ο Ελεγκτής) στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 
προκειµένου το τελευταίο να υποβάλει την πρόταση του για τον ορισµό νοµικού ελεγκτή η 
ελεγκτικού γραφείου στη Γενική Συνέλευση. 

10. ∆ιασφαλίζει την ανεξαρτησία και αντικειµενικότητα του Ελεγκτή, ιδίως µέσω εξέτασης της 
συµµόρφωσης του αντίστοιχου γραφείου ως προς την εναλλαγή των ελεγκτών, του ύψους της 
αµοιβής που καταβάλλεται από την Εταιρεία και την παροχή άλλων υπηρεσιών (πχ 
συµβουλευτικών) από το νοµικό ελεγκτή η το ελεγκτικό γραφείο. 

11. Ενηµερώνεται τουλάχιστον µια φορά το χρόνο από τον Ελεγκτή η το ελεγκτικό γραφείο για κάθε 
θέµα που έχει σχέση µε την πορεία και τα αποτελέσµατα του υποχρεωτικού έλεγχου. Στο πλαίσιο 
αυτής της ενηµέρωσης λαµβάνει έκθεση µε τις αδυναµίες του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, 
ιδίως µε τις αδυναµίες των διαδικασιών που αφορούν τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση και τη 
σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

12. ∆ιασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του εσωτερικού και εξωτερικού 
ελεγκτή ενεργώντας ως ο βασικός σύνδεσµος τους. 

13. Συναντάται µε τον ελεγκτή (µε η χωρίς την παρουσία της ∆ιοίκησης ) για να συζητήσει όλα τα 
παραπάνω θέµατα, τυχόν διαφωνίες που µπορεί να προκύψουν µεταξύ αυτού και της ∆ιοίκησης 
της Εταιρείας , καθώς και όποιες σηµαντικές αλλαγές που µπορεί να προκύψουν στο πλάνο 
έλεγχου του. 

14. ∆ιασφαλίζει την ανεξάρτητη λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και την 
ανεµπόδιστη πρόσβαση του εσωτερικού και εξωτερικού ελεγκτή ενεργώντας ως ο βασικός 
σύνδεσµος τους. 

15. Συναντάται µε τον Ελεγκτή (µε η χωρίς την παρουσία της ∆ιοίκησης ) για να συζητήσει όλα τα 
παραπάνω θέµατα, τυχόν διαφωνίες που µπορεί να προκύψουν µεταξύ αυτού και της ∆ιοίκησης 
της Εταιρείας, καθώς και οποίες σηµαντικές αλλαγές µπορεί να προκύψουν στο πλάνο ελέγχου 
του. 

16. ∆ιασφαλίζει την ανεξάρτητη λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Έλεγχου και την 
ανεµπόδιστη πρόσβαση του εσωτερικού ελεγκτή σε οποιαδήποτε πληροφορία και στο ανθρωπινό 
δυναµικό της Εταιρείας. 

17. Προτείνει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο τον διορισµό, αντικατάσταση και παύση του Εσωτερικού 
Ελεγκτή ενώ είναι υπεύθυνη για την περιοδική αξιολόγηση της απόδοσης του. 

18. Εγκρίνει το καταστατικό λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικοί Έλεγχου καθώς και τις οποίες 
τροποποιήσεις του. 

19. Εγκρίνει το Ετήσιο πλάνο Έλεγχου και προτείνει να περιληφθούν σε αυτό, αν κριθεί απαραίτητο , 
επιπλέον περιοχές έλεγχου. Παράλληλα, ενηµερώνεται για οποιοδήποτε ανατιθέµενο special 
project αλλά και για οποιαδήποτε απόκλιση από το ετήσιο Πλάνο Έλεγχου. 

20. Εγκρίνει το ήδη συµφωνηµένο µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας προϋπολογισµό του Ετησίου 
Πλάνου Έλεγχου. 

21. Εξετάζει θέµατα στελέχωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, χρηµατοδότησης αυτής, 
εκπαίδευσης των µελών της και της γενικότερης επαγγελµατικής προόδου τους. 

22. Λαµβάνει και εξετάζει τις περιοδικές εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου και επιβλέπει την πορεία 
εφαρµογής των υιοθετηµένων από τη ∆ιοίκηση εισηγήσεων του εσωτερικοί ελεγκτή, όπως αυτές 
διατυπώνονται στις αντίστοιχες εκθέσεις. 

23. ∆εν υφίσταται ειδικός κανονισµός λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου, καθώς τα βασικά 
καθήκοντα και οι αρµοδιότητες της ως άνω επιτροπής, προδιαγράφονται επαρκώς από τις 
κείµενες διατάξεις. 

24. ∆εν διατίθενται ιδιαίτερα κονδύλια στην Επιτροπή Ελέγχου για την εκ µέρους της χρήση 
υπηρεσιών εξωτερικών συµβούλων, καθώς η σύνθεση της επιτροπής και οι εξειδικευµένες 
γνώσεις και εµπειρία των µελών αυτής διασφαλίζουν της αποτελεσµατική λειτουργία της.  
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Η Επιτροπή ελέγχου πραγµατοποίησε τρεις συνεδριάσεις εντός του 2013. 
    

3. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
 
3.1 Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής. 
 
3.1.1 Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, συγκαλούµενο από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο και δικαιούµενο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, στο οποίο 
δικαιούνται να συµµετέχουν οι µέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δια νοµίµως εξουσιοδοτηµένου 
αντιπροσώπου, σύµφωνα µε την εκάστοτε προβλεπόµενη νόµιµη διαδικασία. 
 
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας είναι η µόνη αρµόδια να αποφασίζει σχετικά µε: α) τις 
τροποποιήσεις του Καταστατικού συµπεριλαµβανοµένων και των αυξήσεων ή µειώσεων του εταιρικού 
κεφαλαίου, β) την εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εξαιρουµένης της περίπτωσης της 
παραγράφου 3 του άρθρου 13 του παρόντος, γ) την έγκριση του ισολογισµού της Εταιρείας, δ) τη διάθεση 
των ετήσιων κερδών, ε) την έκδοση δανείου µε οµολογίες, καθώς και µε οµολογίες στις οποίες 
αναφέρονται το άρθρο 3α του  Νόµου 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α. Ν. 148/1967, στ) τη 
συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διαλύσεως της Εταιρείας, ζ) την εκλογή Ελεγκτών και η) τον 
διορισµό εκκαθαριστών. 
 
Σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Νόµου 3884/2010, η Εταιρεία πρέπει να αναρτά στον ιστότοπό της 
είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά µε: 

• την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων,  
• τους βασικούς κανόνες και τις πρακτικές συµµετοχής, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος 

εισαγωγής θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη και υποβολής ερωτήσεων, καθώς και των 
προθεσµιών εντός των οποίων τα δικαιώµατα αυτά µπορούν να ασκηθούν,  

• τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους αντιπροσώπευσης µέσω πληρεξουσίου και τα 
χρησιµοποιούµενα έντυπα για ψηφοφορία µέσω πληρεξουσίου,  

• την προτεινόµενη ηµερήσια διάταξη της συνέλευσης, συµπεριλαµβανοµένων σχεδίων των 
αποφάσεων προς συζήτηση και ψήφιση, αλλά και τυχόν συνοδευτικών εγγράφων,  

• τον προτεινόµενο κατάλογο υποψήφιων µελών του ∆Σ και τα βιογραφικά τους (εφόσον υπάρχει 
θέµα εκλογής µελών), και  

• το συνολικό αριθµό των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου κατά την ηµεροµηνία της 
σύγκλησης. 

 
Ο Πρόεδρος του ∆Σ της Εταιρείας, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ή ο Γενικός ∆ιευθυντής, ο Οικονοµικός 
∆ιευθυντής, και οι Πρόεδροι των επιτροπών του ∆Σ, καθώς και ο εσωτερικός ελεγκτής και ο τακτικός 
παρίστανται στη Γενική Συνέλευση των µετόχων, προκειµένου να παρέχουν πληροφόρηση και 
ενηµέρωση επί θεµάτων της αρµοδιότητάς τους, που τίθενται προς συζήτηση, και επί ερωτήσεων ή 
διευκρινίσεων που ζητούν οι µέτοχοι.  
Περίληψη των πρακτικών µε τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων είναι διαθέσιµη στον 
διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας εντός 15 ηµερών από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης. 
Η διαδικασία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων καθορίζεται από το καταστατικό της 
Εταιρείας και είναι ενερµονισµένη µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως αυτός έχει αναθεωρηθεί και 
µε τις διατάξεις του ν. 3884/2010. 
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 

Ηράκλειο Κρήτης, 28η Μαρτίου 2014 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

   
   
   

Γιάννης Μ. Λεµπιδάκης Μιχαήλ Ιωάν. Λεµπιδάκης Εµµανουήλ Ιωάν. Λεµπιδάκης 

Α∆Τ ΑΒ954397 Α∆Τ ΑΕ456062 Α∆Τ ΑΙ436120 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
Προς τους Μετόχους της 

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

Έκθεση  επί των Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 
 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 
«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των 
θυγατρικών της, που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 
2013, τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων και συνολικού εισοδήµατος, 
µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς 
και περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις  

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές 
δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών 
και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε 
σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 
σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι 
εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε 
τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι 
επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των 
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που  
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής 
εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των 
εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 
εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 

 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2013, τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που 
έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Αναφορά επί άλλων νοµικών και  κανονιστικών θεµάτων 

α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής 
διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 
43α του Κ.Ν 2190/1920. 

β)  Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα 
πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

Αθήνα, 29η Μαρτίου 2014, 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, 

 

 

 

Κωνσταντίνος Μ. Λώλος 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13821 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκίωνος Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ.Μ.ΣΟΕΛ 125 
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2013 2012 2013 2012

Σηµ.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώµατα πάγια 7 77.696 76.308 48.497 48.508

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 8 601 489 82 58

Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 9 14 14 19.036 19.036

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 10 307 307 137 137

Αναβαλλόµενη απαίτηση φόρου εισοδήµατος 20 0 0 0 0

Απαιτήσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 7, 11 0 0 0 45
Λοιπές απαιτήσεις 12 194 426 131 389

78.812 77.544 67.883 68.173

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέµατα 13 43.356 37.953 22.711 18.922

Πελάτες 14 56.983 50.464 37.408 32.199

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 15 7.861 6.512 5.669 4.434

Βραχυπρόθεσµες δόσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 7, 11 0 0 45 134

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 10 743 640 743 640

∆ιακρατούµενα µέχρι τη λήξη χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 10 0 977 0 977
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 16 19.243 18.357 11.598 13.471

128.186 114.903 78.174 70.777

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 206.998 192.447 146.057 138.950

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Αποδιδόµενα στους µετόχους της Μητρικής:

Μετοχικό Κεφάλαιο 17 14.237 16.701 14.237 16.701

Υπέρ το άρτιο 17 593 593 593 593

Αποθεµατικά εύλογης αξίας 17.240 18.355 17.240 18.406

Λοιπά αποθεµατικά 18 48.712 48.813 44.162 44.013
Αποτελέσµατα εις νέον 64.500 52.432 47.052 37.630

145.282 136.894 123.284 117.343
∆ικαιώµατα µειοψηφίας: 5.801 5.431 - -

Σύνολο καθαρής θέσης 151.083 142.325 123.284 117.343

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆άνεια 19 1.104 1.899 0,00 0

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 20 3.295 2.807 3.474 2.925

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 22 2.251 2.071 1.760 1.590

Υποχρεώσεις απο χρηµατοδοτική µίσθωση 20 1.014 0 0 0

Λοιπές προβλέψεις 23 0 388 0 388

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 24 133 212 101 151
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1 1 1 1

7.798 7.378 5.336 5.055

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές 19.225 18.490 10.620 11.804

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 19 17.204 15.036 473 285

Βραχυπρόθεσµες δόσεις µακροπροθέσµων δανείων 19 1.612 1.884 0 0

Βραχυπρόθεσµες δόσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 20 254 0 0 0

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 21 3.020 972 2.322 725
Λοιπές υποχρεώσεις & µεταβατικοί λογαριασµοί 25 6.802 6.362 4.022 3.738

48.117 42.744 17.437 16.552

Σύνολο υποχρεώσεων 55.915 50.122 22.773 21.607

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 206.998 192.447 146.057 138.950

Η Εταιρεία

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

1. Ισολογισµός της 31ης  ∆εκεµβρίου
Ο Όµιλος
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(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

2α. Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως 1.1 – 31.12.2013 1.1 – 31.12.2012 1.1 – 31.12.2013 1.1 – 31.12.2012

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 27 227.743 208.734 119.968 113.042
Κόστος πωλήσεων 13, 27 -181.534 -165.167 -94.994 -89.138

Μικτά Κέρδη 46.209 43.567 24.974 23.904
Άλλα έσοδα 30 1.489 2.421 981 1.235

Έξοδα διαθέσεως -14.080 -13.122 -8.428 -8.146

Έξοδα διοικήσεως -8.897 -8.366 -3.555 -3.181
Άλλα έξοδα 31 -3.653 -4.292 -1.947 -2.804

Κέρδη εκµεταλλεύσεως 21.068 20.208 12.025 11.008

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 32 -65 -274 665 485

Συναλλαγµατικές διαφορές -1.790 580 20 373

Κέρδη / (Ζηµίες) από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 33 63 21 63 21
Αποτελέσµατα από συγγενείς και θυγατρικές επιχειρήσεις 9 0 0 150 150

Καθαρά Κέρδη προ φόρων 19.276 20.535 12.923 12.037
Φόρος εισοδήµατος 21 -5.607 -4.169 -3.806 -2.638

Καθαρά Κέρδη Χρήσεως 13.669 16.366 9.117 9.399

Τα Καθαρά Κέρδη της χρήσεως κατανέµονται σε:

-    Ιδιοκτήτες της Μητρικής εταιρείας 12.860 15.108 9.117 9.399
-    ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 809 1.258 - -

13.669 16.366 9.117 9.399

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 21.110 20.366 12.006 11.031
Αποσβέσεις ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 28 6.900 6.339 3.671 3.493
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων περιουσιακών στοιχείων 28 -79 -79 -50 -50

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων

και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 27.931 26.626 15.627 14.474

Σηµ.

Ο Όµιλος Η Εταιρεία
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(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

2β. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος Χρήσεως 1.1 – 31.12.2013 1.1 – 31.12.2012 1.1 – 31.12.2013 1.1 – 31.12.2012

Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως, µετά από φόρους (α) 13.669 16.366 9.117 9.399

Αποτίµηση διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών

στοιχείων 10 104 149 103 149

Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζηµίες) χρήσης -60 184 -60 185

Νοµισµατικές προσαρµογές (ισολογισµών θυγατρικών) 18 -1.388 168 0 0

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα χρήσεως µετά από φόρους (β) -1.344 501 43 334

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα χρήσεως (α) + (β) 12.325 16.867 9.160 9.733

Τα Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα χρήσεως κατανέµονται σε:

-    Ιδιοκτήτες της Μητρικής εταιρείας 11.609 15.681 9.160 9.733
-    ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 716 1.186 0 0

12.325 16.867 9.160 9.733

Κέρδη κατά µετοχή που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Μητρικής:
-    Βασικά σε ευρώ 33 0,4697 0,5518 0,3330 0,3432

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε ευρώ) 0 0 0 0

Ο Όµιλος Η Εταιρεία
Σηµ.
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3. α) Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων του Οµίλου (προηγούµενης χρήσεως) 
 

 
 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

∆ιαφορά από 
έκδοση 

µετοχών υπέρ 
το άρτιο

Αποθεµατικά 
Εύλογης Αξίας

Λοιπά 
Αποθεµατικά

Αποτελέσµα

τα εις νέον

Υπόλοιπο την 1.1.2012 9.035 10.175 17.738 47.676 37.473 5.532 127.629

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως, µετά από φόρους 15.108 1.258 16.366

Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζηµίες) 184 184

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα χρήσεως µετά από φόρους 149 153 87 -72 317

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα χρήσεως 0 0 149 337 15.195 1.186 16.867

0

Απόσβεση υπεραξίας αναπροσαρµογής σε κέρδη εις νέον -586 60 526 0

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου, µε επιστροφή µετρητών (**) -1.916 -1.916

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου,

µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών (*)

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής,

από τη µειοψηφία

Εξαγορά ποσοστού από τη µειοψηφία -1.058 -1.058

Μεταφορά αναβα/νου φόρου σε αποθεµατικά Ευλογης Αξίας 1.054 1.054

Ανακατατάξεις από µεταβολή ποσοστών σε θυγατρικές 260 776 -1.036 0

0

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικά 480 -480 0

∆ιανεµηθέντα κέρδη -251 -251

0

Υπόλοιπο την 31.12.2012 16.701 593 18.355 48.813 52.432 5.431 142.325

0

0

9.582 -9.582

Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ Αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της Μητρικής εταιρείας

∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων
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3. β) Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων του Οµίλου (τρέχουσας χρήσεως) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

∆ιαφορά από 
έκδοση 

µετοχών υπέρ 
το άρτιο

Αποθεµατικά 
Εύλογης Αξίας

Λοιπά 
Αποθεµατικά

Αποτελέσµα

τα εις νέον

Υπόλοιπο την 1.1.2013 16.701 593 18.355 48.813 52.432 5.431 142.325

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως, µετά από φόρους 12.860 809 13.669

-60 -60
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα χρήσεως µετά από φόρους 104 -1.325 30 -93 -1.284

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα χρήσεως 0 0 104 -1.385 12.890 716 12.325

Απόσβεση υπεραξίας αναπροσαρµογής σε κέρδη εις νέον -462 212 250 0

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου, µε επιστροφή µετρητών (**) -2.464 -2.464

Επίδραση µεταβολής φορολογικού συντελεστή σε Αποθεµατικά -757 -757

0

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικά 1.072 -1.072 0

∆ιανεµηθέντα κέρδη -346 -346

0

Υπόλοιπο την 31.12.2013 14.237 593 17.240 48.712 64.500 5.801 151.083

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της Μητρικής εταιρείαςΠοσά σε χιλ ιάδες ευρώ

∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας
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3. γ) Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας 
 

 
 
 

(**) Ως απόφαση της Τακτικής γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23ης Ιουνίου 2012 & ως απόδαση της Τακτικής γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28ης Ιουνίου 2013 (βλ. 
Σηµείωση 17). 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ
Μετοχικό 
Κεφάλαιο

∆ιαφορά από 
έκδοση µετοχών 
υπέρ το άρτιο

Αποθεµατικά 
Εύλογης Αξίας

Λοιπά 
Αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 
εις νέον

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1.1.2012 9.035 10.175 17.737 43.769 27.758 108.474

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως, µετά από φόρους 9.399 9.399

Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζηµίες) 185 185

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα χρήσεως µετά από φόρους 149 149

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα χρήσεως 0 0 149 185 9.399 9.733

Απόσβεση υπεραξίας αναπροσαρµογής σε κέρδη εις νέον -532 59 473 0

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών 9.582 -9.582 0

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου µε επιστροφή µετρητών (**) -1.916 -1.916

Μεταφορά αναβα/νου φόρου σε αποθεµατικά Ευλογης Αξίας 1.052 1.052

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικά 0

Υπόλοιπο την 31.12.2012 16.701 593 18.406 44.013 37.630 117.343

0 0 0 0 0 0

(Μεταβολή τρέχουσας χρήσεως)

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως, µετά από φόρους 9.117 9.117

Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζηµίες) -60 -60

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα χρήσεως µετά από φόρους 103 103

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα χρήσεως 0 0 103 -60 9.117 9.160

Απόσβεση υπεραξίας αναπροσαρµογής σε κέρδη εις νέον -514 59 455 0

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου µε επιστροφή µετρητών (**) -2.464 -2.464

Επίδραση µεταβολής φορολογικού συντελεστή σε Αποθεµατικά -755 -755

Σχηµατισµός Αφορολόγητου Αποθεµατικού 150 -150 0

Υπόλοιπο την 31.12.2013 14.237 593 17.240 44.162 47.052 123.284
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4. α) Κατάσταση Ταµιακών Ροών του Οµίλου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. – 31.12.2013 1.1. – 31.12.2012

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 19.276 20.535

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 6.900 6.339

Προβλέψεις (και άλλα µη ταµιακά έξοδα / (έσοδα)) 1.109 1.601

Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας 43 28

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 65 274

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Αποθέµατα -6.191 5.551

Πελάτες -8.928 5.314

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις -1.312 -1.467

Προµηθευτές 1.148 -2239

Λοιπές υποχρεώσεις & µεταβατικοί λογαριασµοί 147 184

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -553 -905

Καταβληµένοι φόροι -3.773 -4.106

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 7.931 31.109

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων 1.000 -2.026

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -9.774 -7.879

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και αυλών παγίων 24 87

Τόκοι εισπραχθέντες 645 625

Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -8.105 -9.193

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις / (πληρωµές) από αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου -2.464 -1.916

Είσπραξη επιχορήγησης 0 -3

Εισπράξεις / (εξοφλήσεις) δανείων 2.571 -12.604

Καθαρή ταµειακή ροή από εισπράξεις / πληρωµές χρηµατοδοτικών µισθώσεων 1.268 0

Μερίσµατα πληρωθέντα -351 -252

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 1.024 -14.775
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου 
(α) + (β) + (γ) 850 7.141

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως (Σηµ. 16) 18.357 11.245

Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών 36 -29

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως (Σηµ. 16) 19.243 18.357

Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ Ο Όµιλος
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4. β) Κατάσταση Ταµιακών Ροών της Εταιρείας 
 

 
 
 
 
Οι Σηµειώσεις που παρατίθενται στις ακόλουθες σελίδες (29 – 76) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των 
Οικονοµικών Καταστάσεων. 
 
 
 
 

1.1. – 31.12.2013 1.1. – 31.12.2012

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 12.923 12.037

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 3.670 3.493

Προβλέψεις (και άλλα µη ταµιακά έξοδα / (έσοδα)) 1.189 1.499

Αποτελέσµατα  επενδυτικής δραστηριότητας -165 -128

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) -665 -485

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Αποθέµατα -3.791 2.712

Πελάτες -6.086 7.594

Άλλες απαιτήσεις -1.027 -394

Προµηθευτές -1.398 -2257

Λοιπές υποχρεώσεις -238 238

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -51 -152

Καταβληµένοι φόροι -2.150 -2.505

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 2.211 21.652

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων 1.000 -2.026

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -3.795 -1.882

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και αυλών παγίων 126 137

Τόκοι εισπραχθέντες 579 642

Μερίσµατα εισπραχθέντα 150 135

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.940 -2.994

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις / (πληρωµές) από αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου -2.463 -1.915

Εισπράξεις / (εξοφλήσεις) δανείων 189 -11.294

Εισπράξεις / (πληρωµές) χρηµατοδοτικών µισθώσεων 134 320

Μερίσµατα πληρωθέντα -4 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -2.144 -12.889
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου 
(α) + (β) + (γ) -1.873 5.769

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως (Σηµ. 16) 13.471 7.702

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως (Σηµ. 16) 11.598 13.471

Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ Η Εταιρεία
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Σηµειώσεις επί των 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 

 
Με την από 7 Φεβρουαρίου 2012 απόφασή του, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας 
ανασυγκροτήθηκε σε σώµα (λόγω παραίτησης µη εκτελεστικών µελών του) ως ακολούθως: 
 
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. 
 
 

2. Πλαίσιο κατάρτισης των ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων  

 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς (περιλαµβανοµένων και ερµηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών), όπως 
αυτά έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από την  
Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2013. 
 
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 (going concern principle). 
 
Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία και παρουσίαση των ετησίων 
οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2013 και περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρµοσθεί σε 
όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. 
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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 2013 ή µεταγενέστερα. Η επίδραση 
από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.  

 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2013 

• ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων - Παρουσίαση  των  
στοιχείων  των  λοιπών  συνολικών  εσόδων» 

Η κύρια αλλαγή που προκύπτει από την τροποποίηση είναι η απαίτηση από τις οικονοµικές οντότητες να 
οµαδοποιούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων σε δύο 
οµάδες, ώστε να φαίνεται αν αυτά είναι δυνητικά ανακατατάξιµα στα κέρδη ή τις ζηµίες σε µια 
µεταγενέστερη περίοδο . Η τροποποίηση επηρεάζει µόνο την παρουσίαση και δεν έχει καµία επίδραση 
στην οικονοµική θέση της Εταιρείας (ή και του Οµίλου). 

• ∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος – Αναβαλλόµενος φόρος: Ανάκτηση  υποκείµενων  
περιουσιακών  στοιχείων» 

Το ∆ΛΠ 12 απαιτεί η οικονοµική οντότητα να αποτιµά τον αναβαλλόµενο φόρο που σχετίζεται µε ένα 
περιουσιακό στοιχείο ανάλογα µε το αν η οντότητα αναµένει να ανακτήσει τη λογιστική αξία του 
περιουσιακού στοιχείου µέσω χρήσης ή µέσω πώλησης. Μπορεί να είναι δύσκολο και υποκειµενικό να 
εκτιµηθεί κατά πόσο η ανάκτηση θα πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση ή µέσω πώλησης, όταν το περιουσιακό 
στοιχείο αποτιµάται µε τη µέθοδο της εύλογης αξίας του ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα». Η 
τροπολογία παρέχει µια πρακτική λύση στο πρόβληµα µε την εισαγωγή της υπόθεσης ότι η ανάκτηση της 
λογιστικής αξίας θα πραγµατοποιηθεί υπό φυσιολογικές συνθήκες µέσω πώλησης. H τροποποίηση δεν 
έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας (ή και του Οµίλου).  

• ∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους» 

Τον Ιούνιο του 2011 το Σ∆ΛΠ τροποποίησε το ∆ΛΠ 19 καθώς καταργεί την επιλογή που επιτρέπει σε µια 
εταιρεία να αναβάλει κάποια κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από συνταξιοδοτικά προγράµµατα 
(προγράµµατα καθορισµένων παροχών - «µέθοδος περιθωρίου»). Οι εταιρείες πλέον θα αναφέρουν αυτές 
τις αλλαγές όταν αυτές συµβαίνουν. Αυτό θα τις οδηγήσει στο να συµπεριλαµβάνουν τυχόν έλλειµµα ή 
πλεόνασµα σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Επίσης, απαιτεί από 
τις επιχειρήσεις να συµπεριλαµβάνουν το κόστος υπηρεσίας και το χρηµατοοικονοµικό κόστος στα 
αποτελέσµατα χρήσης και τις επανακαταµετρήσεις στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα. Το τροποποιηµένο 
∆ΛΠ 19  απαιτεί αναδροµική εφαρµογή και η επίδραση από την  υιοθέτησή του παρουσιάζεται στη 
Σηµείωση  22  των οικονοµικών καταστάσεων 

∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς – 
Σοβαρός  υπερπληθωρισµός  και  άρση  καθορισµένων ηµεροµηνιών  για  υιοθετούντες  για  πρώτη  
φορά» 

Την 20.12.2010 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 
σύµφωνα µε την οποία µία Εταιρεία που για πρώτη φορά εφαρµόζει τα ∆ΠΧΑ και το λειτουργικό της 
νόµισµα είναι νόµισµα υπερπληθωριστικής οικονοµίας θα πρέπει να καθορίσει αν κατά την ηµεροµηνία 
µετάβασης οι συνθήκες πληθωρισµού έχουν «οµαλοποιηθεί». Αν οι συνθήκες έχουν «οµαλοποιηθεί», 
δύναται να κάνει χρήση της εξαίρεσης να αποτιµήσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που 
διαθέτει πριν την «οµαλοποίηση» του νοµίσµατος, στην εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία  µετάβασης 
στα ∆ΠΧΑ και να χρησιµοποιήσει την αξία αυτή ως το τεκµαρτό κόστος των στοιχείων αυτών στον 
ισολογισµό έναρξης. Στην περίπτωση που η ηµεροµηνία «οµαλοποίησης» του νοµίσµατος τοποθετείται 
κατά τη συγκριτική περίοδο, η Εταιρεία δύναται να παρουσιάσει ως συγκριτική µία περίοδο µικρότερη 
των 12 µηνών. Επίσης καταργούνται οι συγκεκριµένες ηµεροµηνίες (1.1.2004 και 25.10.2002) που ορίζει 
το πρότυπο αναφορικά µε τις εξαιρέσεις που προβλέπονται για τη παύση αναγνώρισης και την αποτίµηση 
στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση, των χρηµατοοικονοµικών µέσων. Οι ηµεροµηνίες αυτές 
αντικαθίστανται από τη φράση «ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ». 
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Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας (ή και του 
Οµίλου). 

• ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς-Κρατικά 
∆άνεια» 

Την 13.3.2012 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 
σύµφωνα µε την οποία, κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ, µία Εταιρεία δεν θα πρέπει να εφαρµόσει 
αναδροµικά τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ 9 (ή ∆ΛΠ 39) και ∆ΛΠ 20 αναφορικά µε τα υφιστάµενα, κατά την 
ηµεροµηνία της µετάβασης, δάνεια που έχει λάβει από το κράτος και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να 
αναγνωρίσει ως κρατική χορηγία το όφελος από το γεγονός ότι το δάνειο έχει χορηγηθεί µε επιτόκιο 
χαµηλότερο από εκείνο της αγοράς. Συνεπώς, στην περίπτωση που το εν λόγω δάνειο δεν είχε 
αναγνωριστεί και αποτιµηθεί πριν τη µετάβαση στα ∆ΠΧΑ κατά τρόπο συνεπή µε τα ∆ΠΧΑ, η Εταιρεία 
θα πρέπει να θεωρήσει ως λογιστική του αξία κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης τη λογιστική αξία που 
είχε το δάνειο µε βάση τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα. Ωστόσο, µία Εταιρεία που υιοθετεί για πρώτη 
φορά τα ∆ΠΧΑ δύναται να εφαρµόσει αναδροµικά τα ∆ΠΧΑ 9 (ή ∆ΛΠ 39) και ∆ΛΠ 20 για τα κρατικά 
δάνεια που χορηγήθηκαν πριν την ηµεροµηνία της µετάβασης, µε την προϋπόθεση ότι η απαιτούµενη 
πληροφόρηση υφίσταντο κατά την ηµεροµηνία αρχικής αναγνώρισης των δανείων αυτών. Η τροποποίηση 
δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας (ή και του Οµίλου). 

• ∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» 

Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 
γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά 
παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά 
από άλλα πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες 
αναφορικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το 
πρότυπο µε βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις 
έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται 
στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. Το πρότυπο δεν έχει σηµαντική επίπτωση στις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας (ή και του Οµίλου). 

• Ε∆∆ΠΧΑ 20 «Κόστος αποκάλυψης στη φάση της παραγωγής σε ορυχείο επιφανείας» 

Η διερµηνεία αντιµετωπίζει λογιστικά το κόστος (striping cost) που προκύπτει από τη δραστηριότητα 
αποµάκρυνση άχρηστων υλικών σε εξορυκτικές εργασίες επιφάνειας, για να αποκτηθεί πρόσβαση σε 
µεταλλευτικά κοιτάσµατα.  

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 (IFRSs 2010-2012 Cycle), εξέδωσε τον 
Μάιο του 2012 τροποποιήσεις σε 5 υφιστάµενα πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν εφαρµογή σε 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2013.  Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν 
σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας (ή και του Οµίλου). 

• ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία οικονοµική οντότητα µπορεί να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 1 περισσότερες 
από µία φορά κάτω από συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Επίσης µία οικονοµική οντότητα µπορεί να 
επιλέξει να εφαρµόσει το ∆ΛΠ 23 είτε την ηµεροµηνία µετάβασης είτε από µία προγενέστερη 
ηµεροµηνία. 

• ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για συγκριτική πληροφόρηση όταν µια 
οντότητα παρουσιάζει και τρίτο Ισολογισµό είτε γιατί απαιτείται από το ∆ΛΠ 8 είτε εθελοντικά. Επίσης 
διευκρινίζεται ότι µια οικονοµική οντότητα µπορεί να συµπεριλάβει στις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις 
που καταρτίζονται σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ επιπλέον συγκριτική πληροφόρηση, ώστε να εξηγηθεί 
καλύτερα η επίπτωση από τη µετάβαση στα ∆ΠΧΑ. 

• ∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα Πάγια» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ο εξοπλισµός συντήρησης και τα ανταλλακτικά µπορεί να ταξινοµηθούν 
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ως πάγια περιουσιακά στοιχεία και όχι ως αποθέµατα, αν συναντούν τον ορισµό των πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων. 

• ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την αντιµετώπιση του φόρου εισοδήµατος που σχετίζεται µε διανοµές προς 
τους µετόχους και µε τα κόστη συναλλαγών καθαρής θέσης. 

 

• ∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα περιουσιακά στοιχεία και τις 
υποχρεώσεις των τοµέων πληροφόρησης στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις.  

 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 
Ιανουαρίου 2014 και δεν έχουν εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία (ή και τον Όµιλο)   

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά  είναι 
υποχρεωτικά για  περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2014. Η  Εταιρεία (ή και ο 
Όµιλος) δεν έχει εφαρµόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και µελετά την επίδραση τους στις 
οικονοµικές καταστάσεις. 

• ∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) 
«Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις-Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών  περιουσιακών  
στοιχείων  και  χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων» 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Η 
εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

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 .  

• ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η 
εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Το ∆ΠΧΑ 9 πρόκειται να αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 39. Τα µέρη του ∆ΠΧΑ 9 που εκδόθηκαν το Νοέµβριο 
2009 και τον Οκτώβριο του 2010 αντικαθιστούν τα µέρη του ∆ΛΠ 39 που σχετίζονται µε την ταξινόµηση 
και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών 
υποχρεώσεων. Το Νοέµβριο του 2013, το Σ∆ΛΠ πρόσθεσε στο ∆ΠΧΑ 9 τις απαιτήσεις που αφορούν στη 
λογιστική αντιστάθµισης. Σε  επόµενη φάση του έργου θα προστεθούν οι νέες απαιτήσεις που αφορούν 
την αποµείωση των χρηµατοοικονοµικών µέσων. Η Εταιρεία (ή και ο Όµιλος) βρίσκεται (βρίσκονται)  
στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Η Εταιρεία (ή 
και ο Όµιλος) δεν µπορεί να εφαρµόσει (µπορούν να εφαρµόσουν) το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα διότι αυτό δεν 
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν θα εφαρµοστεί 
νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015. 

• ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η 
εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Την 16.12.2011, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 
7 µε  την οποία  προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τη µετάβαση στο ∆ΠΧΑ 9. Η 
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία (ή και ο Όµιλος) εξετάζει τις 
επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονοµικές του καταστάσεις. 

 

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 
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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 νέα αυτά  πρότυπα και οι ανωτέρω 
τροποποιήσεις, εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 11 ∆εκεµβρίου 2012 και εφαρµόζονται 
υποχρεωτικά το  αργότερο,  από  την  ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού τους έτους που 
αρχίζει  την  1η  Ιανουαρίου 2014 ή µετά από αυτήν. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή τους µόνο εάν 
ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα πέντε. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης 
τους στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής: 

• ∆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».  

• ∆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». 

• ∆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». Το ∆ΠΧΑ 
10 στηρίζεται στις υφιστάµενες αρχές, προσδιορίζοντας την έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό 
παράγοντα για το αν η 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.  

• ∆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. 

• ∆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). Μία οικονοµική οντότητα έχει τη 
δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη 
να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28. 

• Τροποποίησες στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 - Οδηγίες µετάβασης 
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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. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1 Ιανουαρίου 2014.  

• Τροποποίησες 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 µια 
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. Οι τροποποιήσεις αυτές 
έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2014. 

• 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 
1η Ιανουαρίου 2014 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διερµηνεία δεν αναµένεται να 
έχει σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας (ή 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 αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση  στις οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας (ή 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 εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Η διερµηνεία δεν αναµένεται να  έχει επίπτωση  στις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας (ή 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 1 Ιουλίου 2014 και δεν έχει υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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 δύο 
κύκλους περιορισµένων τροποποιήσεων σε υφιστάµενα πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν 
εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιουλίου 2014 και δεν έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας (ή και του Οµίλου) εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012  

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

• ∆.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 Εταιρεία 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 Άϋλα 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 

• ∆.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 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ∆ΛΠ 32 
Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση. 
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• ∆.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το εάν µια συγκεκριµένη συναλλαγή πληρεί 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. 

 

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: 
 

• 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 αποθεµατικό της 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 
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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. 
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 στο κόστος, 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. 
 
3.4 Αποµείωση 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. 
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 
 
Τα υφιστάµενα περιουσιακά στοιχεία ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες: 
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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) ∆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. 
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. 
 

γ) Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας. 
 

δ) 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 
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(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. 
 
3.19 Λειτουργικοί 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 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της Μητρικής 
εταιρείας και των οικονοµικών µονάδων που ελέγχονται άµεσα ή έµµεσα από την εταιρεία την 31η 

∆εκεµβρίου 2013. 
 

Θυγατρικές επιχειρήσεις 
 
Έλεγχος επιτυγχάνεται όπου η εταιρεία έχει την εξουσία να καθορίζει τις χρηµατοοικονοµικές και 
λειτουργικές αποφάσεις µιας οικονοµικής µονάδας µε σκοπό την απόκτηση οφέλους από τις 
δραστηριότητες της. 
 
Κατά την εξαγορά µιας επιχείρησης αποτιµώνται, στην εύλογη αξία τους, τα στοιχεία του ενεργητικού, 
του παθητικού καθώς και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις της κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς. Το κόστος της 
εξαγοράς, κατά το ποσό που υπερβαίνει την εύλογη αξία του εξαγοραζόµενου καθαρού ενεργητικού 
(ενεργητικό – παθητικό – ενδεχόµενες υποχρεώσεις), καταχωρείται ως υπεραξία στη χρήση κατά οποία 
έγινε η εξαγορά. Στην περίπτωση που το κόστος εξαγοράς είναι µικρότερο της ανωτέρω εύλογης αξίας 
αυτή η διαφορά καταχωρείται στα αποτελέσµατα της χρήσης εντός της οποίας έγινε η εξαγορά. 
Η υπεραξία που προκύπτει από την απόκτηση νέων θυγατρικών εταιρειών ή και συγγενών, απεικονίζεται 
στα άυλα πάγια και εξετάζεται σε ετήσια βάση για τυχόν αποµείωσή της. 
Τα δικαιώµατα της µειοψηφίας καταχωρούνται κατά την αναλογία τους επί της εύλογης αξίας. Σε 
επόµενες χρήσεις, τυχόν ζηµίες µερίζονται στη µειοψηφία κατ’ αναλογία, επιπλέον των δικαιωµάτων 
µειοψηφίας. 
Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών προσαρµόζονται κατάλληλα, ώστε να συντάσσονται βάσει 
των λογιστικών αρχών του Οµίλου. 
Κατά την ενοποίηση, οι ενδοοµιλικές συναλλαγές, τα ενδοοµιλικά υπόλοιπα και τα ενδοοµιλικά έσοδα 
και έξοδα, απαλείφονται. 
 
Στις οικονοµικές καταστάσεις της Μητρικής εταιρείας, οι επενδύσεις σε θυγατρικές αποτιµώνται στο 
κόστος κτήσεώς τους και εξετάζονται για αποµείωση. 
 
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 
 
Συγγενής είναι η οικονοµική µονάδα στην οποία ο Όµιλος έχει την δυνατότητα να ασκεί ουσιώδη 
επιρροή, αλλά όχι έλεγχο ή από κοινού έλεγχο. Η ουσιώδης επιρροή ασκείται µέσω της συµµετοχής στις 
χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές αποφάσεις της οικονοµικής µονάδας. 
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Οι επενδύσεις σε συγγενείς απεικονίζονται στον ισολογισµό στο κόστος, προσαρµοζόµενο στις 
µεταγενέστερες µεταβολές του µεριδίου του Οµίλου στο καθαρό ενεργητικό της συγγενούς και 
λαµβάνοντας υπόψη τις τυχόν αποµειώσεις της αξίας µεµονωµένων επενδύσεων. Ζηµίες συγγενών 
επιχειρήσεων επιπλέον των δικαιωµάτων του οµίλου σε αυτές, δεν καταχωρούνται. 
Στις περιπτώσεις που ο Όµιλος διενεργεί συναλλαγές µε µια συγγενή επιχείρηση, τα σχετικά κέρδη και οι 
ζηµίες απαλείφονται κατά το ποσοστό συµµετοχής του οµίλου στη συγκεκριµένη συγγενή. 
Τυχόν ζηµίες σε συναλλαγές παρέχουν αποδείξεις αποµείωσης της αξίας του µεταβιβαζόµενου στοιχείου 
του ενεργητικού, περίπτωση στην οποία διενεργείται σχετική πρόβλεψη αποµείωσης. 
 
Οι ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.” και των θυγατρικών 
της (« Ο Όµιλος») περιλαµβάνουν τις ακόλουθες εταιρείες: 
 

 
 
Αναλυτικές πληροφορίες για τις θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις παρατίθενται στη Σηµείωση 9. 
 
 

5. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

 
Ο Όµιλος και η Εταιρεία είναι εκτεθειµένοι σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της 
αγοράς (συναλλαγµατικός κίνδυνος, διακυµάνσεις των επιτοκίων, κίνδυνος τιµών αγοράς πρώτων υλών), 
ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. 
 
Το πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου και της Εταιρείας στοχεύει στον περιορισµό της 
αρνητικής επίδρασης στα αποτελέσµατα, που προκύπτει από την αδυναµία πρόβλεψης των 
χρηµατοοικονοµικών αγορών και τη διακύµανση στις µεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων. 
 
Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρµόζεται από την ∆ιοίκηση µε ενέργειες όπως η αξιολόγηση των 
κινδύνων που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του οµίλου, ο σχεδιασµός της 
µεθοδολογίας και η επιλογή των κατάλληλων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων για την µείωση των 
κινδύνων και η εφαρµογή διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, µε έγκριση από τη ∆ιοίκηση. 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα του Οµίλου και της Εταιρείας αποτελούνται κυρίως από εµπορικούς 
χρεώστες και πιστωτές, τραπεζικές υποχρεώσεις και καταθέσεις. 

Μέθοδος

Άµεσο Έµµεσο Ενοποίησης

ROMCOLOR 2000 S.A. Πλαστικά ΡΟΥΜΑΝΙΑ 99,987% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

GLOBAL COLORS POLSCA S.A. Πλαστικά ΠΟΛΩΝΙΑ 100% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

SENKROMA A.S. Πλαστικά ΤΟΥΡΚΙΑ 99,910% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

AGRIPOLYANE S.A.S.U. Πλαστικά ΓΑΛΛΙΑ 100% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΕΤΕΠΛΑ Α.Ε. Εµπορική ΕΛΛΑ∆Α 99,995% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

PLASTIKA KRITIS FAR EAST LTD Holding ΚΥΠΡΟΣ 95,560% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

RAINBOW TECHNOLOGIES LTD Παροχή υπηρεσιών ΚΥΠΡΟΣ 100% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

SHANGHAI HI TEC  PLASTICS CO

(µέσω της

 PLASTIKA KRITIS FAR EAST LTD)

GLOBAL COLORS ZAO

(µέσω της

 RAINBOW TECHNOLOGIES LTD)

MODERN PLANT ooo

Ανέγερσή & 
Εκµετάλλευση 

ακινήτου

(µέσω της (από τον Όµιλο) 

 RAINBOW TECHNOLOGIES LTD & της GLOBAL 
COLORS ZAO)

Επωνυµία Εταιρείας ∆ραστηριότητα Έδρα

Ποσοστό Συµµετοχής

Πλαστικά ΚΙΝΑ 71,670%

Πλαστικά ΡΩΣΙΑ 89,000% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΡΩΣΙΑ 99,890% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
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Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Η εταιρεία και ο Όµιλος δεν αντιµετωπίζει πιστωτικό κίνδυνο µεγαλύτερο από αυτόν που αναλογεί στις 
τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται. 
 
Το 2014 η ∆ιοίκηση αναµένει ο πιστωτικός κίνδυνος από πελάτες εσωτερικού να είναι αυξηµένος λόγω 
της οικονοµικής κρίσης στη χώρα µας, της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά και της µείωσης των 
χρηµατοδοτήσεων από τις τράπεζες. Εντούτοις, η πελατειακή διασπορά έχει µεγάλο εύρος, άρα σχετικά 
µικρή συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου, καθώς κανένας πελάτης του οµίλου (πλην της ∆.Ε.Η. η οποία 
προµηθεύεται από τη Μητρική εταιρεία αιολική ενέργεια) δεν υπερβαίνει σε κύκλο εργασιών το 3% των 
ενοποιηµένων πωλήσεων. 
 
Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών καθώς και οι συνθήκες της παροχής των πιστώσεων 
(ύψος παροχών, πιστωτικά όρια κ.α.) παρακολουθείται διαρκώς από τη ∆ιοίκηση, µέσω εσωτερικού 
συστήµατος διαχείρισης των πιστώσεων. Η εταιρεία ασφαλίζει στον ΟΑΕΠ µέρος των πιστώσεών της 
προς πελάτες εξωτερικού και ορισµένες θυγατρικές εταιρείες ασφαλίζουν τις απαιτήσεις τους µε τοπικές 
ασφαλιστικές εταιρίες. 
 
Στο τέλους του έτους, η ∆ιοίκηση εκτίµησε ότι δεν υφίσταται κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος ο 
οποίος δεν καλύπτεται από πρόβλεψη ή από άλλη εξασφάλιση και ο οποίος θα µπορούσε να επηρεάσει 
ουσιωδώς τις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Η µέγιστη έκθεση των κονδυλίων του Ισολογισµού σε πιστωτικό κίνδυνο, χωρίς να λαµβάνονται 
υπόψη τυχόν εξασφαλίσεις που έχουν ληφθεί από τον Όµιλο και την Εταιρεία, αναλύεται στο ακόλουθο 
πίνακα: 
 

 
 
 
 
 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

31η ∆εκεµβρίου, 
2013

31η ∆εκεµβρίου, 
2012

Κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 1.050 947

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα µέχρι τη λήξη 0 977

Άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 194 426

Απαιτήσεις από πελάτες 61.719 55.223

Προκαταβολές & λοιπές απαιτήσεις 6.181 4.464

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 19.243 18.357

88.387 80.394

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης αξίας απαιτήσεων πελατών -4.736 -4.758

Σύνολο 83.651 75.636

Ο Όµιλος
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Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κονδυλίων εκτός του Ισολογισµού, αφορά σε δοσµένες 
εγγυήσεις από τη Μητρική εταιρεία για εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων των θυγατρικών και 
αναλύεται στη Σηµείωση 35 «Ενδεχόµενες υποχρεώσεις». 
 
Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο Όµιλος να µη δύναται να εκπληρώσει τις 
χρηµατοοικονοµικές του υποχρεώσεις, όταν αυτές λήγουν. 
Η προσέγγιση που υιοθετεί ο Όµιλος για τη διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, µέσω 
επαρκών πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόµενες τράπεζες, ότι πάντα θα έχει αρκετή ρευστότητα για 
να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του. 
 

∆εδοµένης της άριστης χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και της κερδοφορίας της Εταιρείας και του 
Οµίλου, η ∆ιοίκηση του Οµίλου εκτιµά ότι δεν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος στο ορατό µέλλον. 
 
Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθεται η µέγιστη έκθεση του Οµίλου και της Εταιρείας σε 
κίνδυνο ρευστότητας 
 
Ανάλυση συµβατικής ληκτότητας χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων του Οµίλου: 
 

 
 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

31η ∆εκεµβρίου, 
2013

31η ∆εκεµβρίου, 
2012

Κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 880 777

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα µέχρι τη λήξη 0 977

Άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 131 389

Απαιτήσεις από πελάτες 41.887 36.611

Προκαταβολές & λοιπές απαιτήσεις 4.158 3.402

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 11.598 13.471

58.654 55.627

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης αξίας απαιτήσεων πελατών -4.479 -4.412

Σύνολο 54.175 51.215

Η Εταιρεία

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

31η ∆εκεµβρίου, 2013

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 3.984 208 82 611 418 845 2.037 4.202

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 17.204 841 3.887 173 10.765 0 2.230 17.895

Προµηθευτές 19.226 8.778 7.422 1.437 1.589 0 0 19.226

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 3.020 697 617 1.706 0 0 0 3.020

Λοιπές  υποχρεώσεις 6.688 1.157 4.959 0 441 130 0 6.688

Σύνολο 50.122 11.680 16.966 3.928 13.214 975 4.267 51.030

Σύνολο την 31η 
∆εκεµβρίου, 2013

Αξία Ισολογισµού Έως 1 µήνα 1 - 3 µήνες 3 - 6 µήνες 6 µήνες- 1 έτος 2- 5 έτη > 5 έτη
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Ανάλυση συµβατικής ληκτότητας χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων της Εταιρείας: 
 

 
 
 

 
 
 
Σηµειώνεται ότι οι ανωτέρω αναλύσεις συµβατικής ληκτότητας των χρηµατοοικονοµικών 
υποχρεώσεων περιλαµβάνουν ποσά απροεξόφλητων ταµιακών εκροών, τα οποία µπορεί να διαφέρουν από 
τα σχετικά ποσά του Ισολογισµού, ο οποίος περιλαµβάνει προεξοφληµένα ποσά ταµειακών ροών. 
Συνεπώς, οι δανειακές υποχρεώσεις περιλαµβάνουν το πληρωτέο ποσό των µελλοντικών τοκοχρεολυτικών 
δόσεων, σύµφωνα µε τα συµβατικά επιτόκια που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία αναφοράς (ισολογισµού). 
 
Κίνδυνος αγοράς 
 
Ως κίνδυνος αγοράς ορίζεται ο κίνδυνος στη βάση του οποίου η εύλογη αξία ή οι µελλοντικές ταµειακές 
ροές των χρηµατοοικονοµικών µέσων του οµίλου και της εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσουν 
διακυµάνσεις εξαιτίας µεταβολών στις τιµές της αγοράς. 
Ο εν λόγω κίνδυνος για τον Όµιλο και την εταιρεία εστιάζεται στις διακυµάνσεις των επιτοκίων 
δανεισµού, στο συναλλαγµατικό κίνδυνο και στον κίνδυνο τιµών αγοράς πρώτων υλών (καθώς η πρώτη 
ύλη για την παραγωγική δραστηριότητα είναι το πολυαιθυλένιο, παράγωγο του πετρελαίου). 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

31η ∆εκεµβρίου, 2012

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 3.783 183 34 254 1.485 2.019 0 3.975

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 15.036 774 3.961 541 10.531 0 0 15.807

Προµηθευτές 18.491 1.396 13.477 2.985 636 0 0 18.493

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 972 190 779 1 0 0 0 971

Λοιπές υποχρεώσεις 6.278 1.010 2.619 1.162 1.475 12 0 6.278

Σύνολο 44.560 3.552 20.871 4.943 14.127 2.031 0 45.524

> 5 έτη
Σύνολο την 31η 
∆εκεµβρίου, 2012

Αξία Ισολογισµού Έως 1 µήνα 1 - 3 µήνες 3 - 6 µήνες 6 µήνες- 1 έτος 2- 5 έτη

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

31η ∆εκεµβρίου, 2013

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 0 0 0 0 0 0 0 0

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 473 0 23 0 450 0 0 473

Προµηθευτές 10.620 2.302 6.045 684 1.589 0 0 10.620

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 2.322 0 617 1.705 0 0 0 2.322

Λοιπές  υποχρεώσεις 4.022 0 3.529 0 363 130 0 4.022

Σύνολο 17.437 2.302 10.214 2.389 2.402 130 0 17.437

Αξία Ισολογισµού Έως 1 µήνα 1 - 3 µήνες 3 - 6 µήνες 6 µήνες- 1 έτος 2- 5 έτη > 5 έτη
Σύνολο την 31η 
∆εκεµβρίου, 2013

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

31η ∆εκεµβρίου, 2012

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 0 0

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 285 1 284 285

Προµηθευτές 11.804 8.735 2.434 635 11.804

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 725 725 725

Λοιπές  υποχρεώσεις 3.738 1.088 1.162 1.476 12 3.738

Σύνολο 16.552 0 10.549 3.880 2.111 12 0 16.552

6 µήνες- 1 έτος 2- 5 έτη > 5 έτη
Σύνολο την 31η 
∆εκεµβρίου, 2012

Αξία Ισολογισµού Έως 1 µήνα 1 - 3 µήνες 3 - 6 µήνες
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Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
 
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται διεθνώς, διενεργώντας εµπορικές συναλλαγές (εισαγωγές – εξαγωγές) και 
λοιπές συναλλαγές (επενδύσεις) σε ξένο νόµισµα, ως εκ τούτου εκτίθεται σε κινδύνους συναλλαγµατικών 
ισοτιµιών, κυρίως σε σχέση µε το δολάριο Η.Π.Α. (USD). 
 
Για τον περιορισµό του συναλλαγµατικού κινδύνου εµπορικών συναλλαγών σε νόµισµα διαφορετικό του 
ευρώ, επιλέγεται κατά περίπτωση νόµισµα συναλλαγής τέτοιο ώστε η δηµιουργούµενη απαίτηση ή 
υποχρέωση να αντισταθµίζει κατά το δυνατό προγενέστερες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις κατά το ίδιο 
νόµισµα. Όταν αυτό κρίνεται συµφέρον, η εταιρεία προβαίνει σε χρήση αντισταθµιστικών µέσων όπως η 
σύναψη δανείων στο αντίστοιχο νόµισµα ή η προαγορά / προπώληση συναλλάγµατος. 
 
Τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου επηρεάζεται από συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής των οικονοµικών 
καταστάσεων των θυγατρικών του για τους σκοπούς της ενοποίησης, αναφορικά µε τα ακόλουθα 
νοµίσµατα: 

 
 
Στους πίνακες που ακολουθούν, παρατίθεται ανάλυση ευαισθησίας των καθαρών κερδών και των 
ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου σε µεταβολές των συναλλαγµατικών ισοτιµιών κατά 5% (µε την παραδοχή 
ότι η συναλλαγµατική θέση του Οµίλου παραµένει αµετάβλητη): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ισοτιµία έναντι Ευρώ Ισοτιµία έναντι Ευρώ

της 31ης  ∆εκεµβρίου 2013 της 31ης  ∆εκεµβρίου 2012

Ρενµινµπί ή Γιουάν Κίνας (CNY), 8,3491 8,2207

νέα Λίρα Τουρκίας (TRΥ) 2,9605 2,3551

νέο Λέι Ρουµανίας (RON) 4,4710 4,4445

Ζλότι Πολωνίας (PLN) 4,1543 4,074

Ρούβλι Ρωσίας (RUB) 45,3246 40,3295

Νόµισµα
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Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 
 

 
 

 
 
Στους πίνακες που ακολουθούν, παρατίθεται ανάλυση ευαισθησίας των καθαρών κερδών και των 
ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας σε µεταβολές των συναλλαγµατικών ισοτιµιών κατά 5% (µε την 
παραδοχή ότι η συναλλαγµατική θέση του Οµίλου παραµένει αµετάβλητη): 
 
 
 
 
 

Μεταβολή Επίδραση Επίδραση

συναλλαγµατικών ισοτιµιών στα καθαρά κέρδη στα Ίδια Κεφάλαια

USD 5% -105 -86
USD -5% 116 95

RMB 5% -126 -727
RMB -5% 139 803

TRL 5% 29 -466
TRL -5% -32 515

RON 5% -67 -516
RON -5% 74 571

ZL 5% -54 -337
ZL -5% 59 373

RUB 5% 42 -246
RUB -5% -47 272

GBP 5% -7 -16
GBP -5% 8 18

31
η
 ∆εκεµβρίου 2013

Νόµισµα

Μεταβολή Επίδραση Επίδραση

συναλλαγµατικών ισοτιµιών στα καθαρά κέρδη στα Ίδια Κεφάλαια

USD 5% -29 -80
USD -5% 32 89

RMB 5% -131 -668
RMB -5% 144 739

TRL 5% 11 -426
TRL -5% -13 471

RON 5% -42 -552
RON -5% 47 610

ZL 5% -35 -241
ZL -5% 38 266

RUB 5% -16 -311
RUB -5% 17 344

GBP 5% -2 -18
GBP -5% 2 20

31
η
 ∆εκεµβρίου 2012

Νόµισµα
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Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

 
 
Κίνδυνος επιτοκίου 
 
Ο Όµιλος χρηµατοδοτεί τις επενδύσεις του καθώς και τις ανάγκες του σε κεφάλαια κίνησης µέσω 
τραπεζικού δανεισµού και οµολογιακών δανείων, µε αποτέλεσµα να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα του µε 
χρεωστικούς τόκους. Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια θα έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσµατα, 
καθώς ο Όµιλος θα επιβαρυνθεί µε επιπλέον κόστος δανεισµού. 
 
Πολιτική του Οµίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια των 
χρηµατοδοτικών αναγκών. Εποµένως, οι αποφάσεις για τη διάρκεια καθώς και τη σχέση µεταξύ σταθερού 
και κυµαινόµενου κόστους ενός νέου δανείου, λαµβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. 
 
Ακολούθως, παρατίθεται ανάλυση ευαισθησίας των καθαρών κερδών και των ιδίων κεφαλαίων του 
Οµίλου και της Εταιρείας σε µεταβολές των επιτοκίων κατά 1%, (µε την προϋπόθεση ότι οι υπόλοιπες 
µεταβλητές του δανεισµού παραµένουν σταθερές): 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ         

  Ο Όµιλος 
  31η ∆εκεµβρίου, 2013 31η ∆εκεµβρίου, 2012 

Μεταβολή 
επιτοκίων 

Επίδραση στα 
Καθαρά κέρδη 

Επίδραση στα Ίδια 
Κεφάλαια 

  
Επίδραση στα 
Καθαρά κέρδη 

Επίδραση στα Ίδια 
Κεφάλαια 

1% -263 -194   -216 -159 

-1% 263 194   216 159 

            
  Η Εταιρεία Η Εταιρεία 
  31η ∆εκεµβρίου, 2013 31η ∆εκεµβρίου, 2012 

Μεταβολή 
επιτοκίων 

Επίδραση στα 
Καθαρά κέρδη 

Επίδραση στα Ίδια 
Κεφάλαια 

  
Επίδραση στα 
Καθαρά κέρδη 

Επίδραση στα Ίδια 
Κεφάλαια 

1% -5 -4   -3 -2 

-1% 5 4   3 2 

 
 
 

Μεταβολή Επίδραση Επίδραση

συναλλαγµατικών ισοτιµιών στα καθαρά κέρδη στα Ίδια Κεφάλαια

USD 5% -71 -127
USD -5% 78 140

GBP 5% -7 -12
GBP -5% 7 13

Μεταβολή Επίδραση Επίδραση

συναλλαγµατικών ισοτιµιών στα καθαρά κέρδη στα Ίδια Κεφάλαια

USD 5% -9 -101
USD -5% 10 111

GBP 5% -2 -18
GBP -5% 2 20

31
η
 ∆εκεµβρίου 2012

Νόµισµα

31
η
 ∆εκεµβρίου 2013

Νόµισµα
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Κίνδυνος τιµών αγοράς 
 
Οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιεί η εταιρεία και ο Όµιλος είναι παράγωγα του πετρελαίου και ως εκ 
τούτου η τιµές αγοράς των πρώτων υλών επηρεάζονται από την εξέλιξη της τιµής του στις διεθνείς 
χρηµαταγορές. Σε περιόδους αύξησης των τιµών η εταιρεία και ο Όµιλος είναι σε θέση να µετακυλύει το 
αυξηµένο κόστος, στις τιµές πώλησης των προϊόντων. 
 
Εκτίµηση εύλογης αξίας 
 
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου προσεγγίζει  τη λογιστική 
τους αξία. 
 
Σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, ο Όµιλος χρησιµοποιεί την ακόλουθη ιεραρχία για τον 
καθορισµό και την γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων ανά τεχνική 
αποτίµησης: 
Επίπεδο 1:  διαπραγµατεύσιµες (µη προσαρµοσµένες) τιµές σε ενεργές αγορές για όµοια 
περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις, 
Επίπεδο 2:  λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σηµαντική επίδραση στην 
καταγεγραµµένη εύλογη αξία είναι παρατηρήσιµες, είτε άµεσα είτε έµµεσα και 
Επίπεδο 3:  τεχνικές που χρησιµοποιούν εισροές που έχουν σηµαντική επίδραση στην 
καταγεγραµµένη εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς. 
Η εύλογη αξία των χρηµατοπιστωτικών µέσων που διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές 
(χρηµατιστήρια), προσδιορίζεται από τις δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν. 
 
Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου που αποτιµώνται στην 
εύλογη αξία τους ανέρχονται σε 743 χιλ. ευρώ για τη χρήση 2013 και σε 640 χιλ .ευρώ για τη χρήση 2012 
και ιεραρχούνται στο Επίπεδο 1. 
 
Πολιτικές ∆ιαχείρισης Κεφαλαίων 
 
Ο Όµιλος και η Εταιρεία µε τη διαχείριση κεφαλαίου έχει ως στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης 
λειτουργίας της δραστηριότητας στο µέλλον, µε σκοπό την ύπαρξη ικανοποιητικών αποδόσεων για τους 
µετόχους και τη διατήρηση ιδανικής κεφαλαιουχικής διάρθρωσης, έτσι ώστε να µειώνεται το κόστος 
κεφαλαίου. 
Ο Όµιλος και η Εταιρεία ελέγχουν τον επαγγελµατικό κίνδυνο µε βάση τον συντελεστή µόχλευσης. Ο 
συντελεστής µόχλευσης υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισµό µε το συνολικό απασχολούµενο 
κεφάλαιο και εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 
 
(*) Τα ταµειακά διαθέσιµα της Εταιρείας είναι µεγαλύτερα από τον δανεισµό της και άρα η  µόχλευση  
είναι µηδενική.  

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου

2013 2012 2013 2012

Μακροπρόθεσµος δανεισµός 3.984 3.783 0 0

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 17.204 15.036 473 285

Συνολικός ∆ανεισµός 21.188 18.819 473 285

Μείον: Ταµιακά ∆ιαθέσιµα & Ισοδύναµα -19.243 -18.357 -11.598 -13.471

Καθαρός ∆ανεισµός 1.945 462 -11.125 -13.186

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 151.083 142.325 123.142 117.343

Σύνολο Κεφαλαίων 153.028 142.787 112.017 104.157

Συντελεστής ∆ανειακής Μόχλευσης 1,27% 0,32% -9,93% -12,66%
(*) (*)
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Ο συντελεστής µόχλευσης διατηρείται σε πολύ χαµηλά επίπεδα, γεγονός που επιβεβαιώνει την ευρωστία 
της Εταιρείας και του Οµίλου. 
 
 

6. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές της διοίκησης: 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης βασίζονται 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. 
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7. Ενσώµατα Πάγια 
 
Σηµαντικές επενδύσεις που πραγµατοποιήθηκαν στην τρέχουσα χρήση και δεσµεύσεις για 
κεφαλαιουχικές επενδύσεις: 
 

Στην τρέχουσα χρήση ολοκληρώθηκαν:  
 

- Η κατασκευή και έναρξη λειτουργίας του νέου εργοστασίου masterbatch στην Ρωσία. 
- Η κατασκευή και λειτουργία νέου συγκροτήµατος αποθηκών και νέου κτιρίου γραφείων στο εργοστάσιο 
masterbatch της θυγατρικής µας στην Πολωνία. 
- Η εγκατάσταση και λειτουργία νέας µεγάλης γραµµής παραγωγής masterbatch στο εργοστάσιο της 
θυγατρικής µας στην Ρουµανία. 
- Η εγκατάσταση και λειτουργία νέας µεγάλης γραµµής παραγωγής αγροτικών φύλλων στο εργοστάσιο 
της θυγατρικής µας στην Γαλλία. 
- Η κατασκευή νέου εργοστασίου σωλήνων και η µεταγκατάσταση και ο εκσυγχρονισµός των 
µηχανηµάτων παραγωγής σωλήνων στο εργοστάσιο της Κρήτης. 
- Παράλληλα ξεκίνησε η επένδυση σε νέα γραµµή παραγωγής 7 στρώσεων στο εργοστάσιο της εταιρείας 
στο Ηράκλειο που βρίσκετε σε εξέλιξη. 
 
Εµπράγµατα Βάρη: 
 
Επί των ενσωµάτων παγίων της Εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα ή άλλα βάρη. 
Επί ενσωµάτων παγίων (ακινήτων και µηχανηµάτων) θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου, υφίστανται 
εµπράγµατα βάρη σε ξένο νόµισµα, συνολικής αξίας την 31.12.2013 4.973 χιλ. ευρώ, για την εξασφάλιση 
τραπεζικών δανείων συνολικού ύψους την 31.12.2013 2.163 χιλ. ευρώ (βλ. σχετικά και Σηµείωση 19 / 
«∆ανεισµός»). 
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Μεταβολές ενσωµάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων: 
 
Η εξέλιξη της αξίας των ενσωµάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου και της Εταιρείας στην συγκριτική και στην τρέχουσα περίοδο, παρουσιάζεται 
στους πίνακες που ακολουθούν: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ

Αποσβέσιµη Αξία

Κόστος ή εκτίµηση 1.1.2012 22.494 21.610 59.394 2.168 4.571 1.170 111.407

Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση 41 -22 201 10 32 11 273

(+) Προσθήκες περιόδου 95 424 4602 375 313 1990 7.799
(-) Μειώσεις περιόδου 0 0 -259 -32 -5 0 -296

Σύνολο 31.12.2012 22.630 22.012 63.938 2.521 4.911 3.171 119.183

Αποσβέσεις

Αποσβέσεις 1.1.2012 128 4.206 27.590 1.471 3.338 0 36.733

Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση -2 11 33 3 16 0 61

(+) Προσθήκες περιόδου 129 734 4847 208 358 0 6.276
(-) Μειώσεις περιόδου 0 0 -169 -24 -2 0 -195

Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2012 255 4.951 32.301 1.658 3.710 0 42.875

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2012 22.375 17.061 31.637 863 1.201 3.171 76.308

Πίνακας Μεταβολών Ενσωµάτων Παγίων του Οµίλου (προηγούµενης  χρήσεως)

Γήπεδα - 
Οικόπεδα

Κτίρια / 
Εγκαταστάσεις 
Κτιρίων / Λοιπά 
τεχνικά έργα

Μηχανήµατα / 
Μηχανολογικές 

Εγκαταστάσεις & 
Λοιπός 

Μηχανολογικός 
Εξοπλισµός

Μεταφορικά 
Μέσα

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο



ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.  Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 

  
Σελ. 52  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ

Αποσβέσιµη Αξία

Κόστος ή εκτίµηση 1.1.2013 22.630 22.012 63.938 2.521 4.911 3.171 119.183

Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση -264 -170 -1.155 -40 -170 -25 -1.824

(+) Προσθήκες περιόδου 103 1.465 3.531 234 488 3.743 9.564
(-) Μειώσεις περιόδου 0 0 -855 -112 -28 -261 -1256

Σύνολο 31.12.2013 22.469 23.307 65.459 2.603 4.571 6.628 125.667

0 -785 -1.239 1 -638 2.229 198

Αποσβέσεις

Αποσβέσεις 1.1.2013 255 4.951 32.301 1.658 3.710 0 42.875

Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση -15 -44 -563 -26 -89 0 -737

(+) Προσθήκες περιόδου 15 1020 5.146 262 368 0 6.811
(-) Μειώσεις περιόδου 0 0 -844 -106 -28 0 -978

Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2013 255 5.927 36.040 1.788 3.961 0 47.971

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2013 22.214 17.380 29.419 815 610 6.628 77.696

Πίνακας Μεταβολών Ενσωµάτων Παγίων του Οµίλου (τρέχουσας χρήσεως)

Γήπεδα - 
Οικόπεδα

Κτίρια / 
Εγκαταστάσεις 
Κτιρίων / Λοιπά 

τεχνικά έργα

Μηχανήµατα / 
Μηχανολογικές 

Εγκαταστάσεις & 
Λοιπός 

Μηχανολογικός 
Εξοπλισµός

Μεταφορικά 
Μέσα

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο
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Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ

Αποσβέσιµη Αξία

Κόστος ή εκτίµηση 1.1.2012 18.301 14.529 35.838 1.107 2.728 687 73.190

(+) Προσθήκες περιόδου 95 205 251 216 90 1012 1.869
(-) Μειώσεις περιόδου 0 0 -375 -14 0 0 -389

Σύνολο 31.12.2012 18.396 14.734 35.714 1.309 2.818 1.699 74.670

Αποσβέσεις

Αποσβέσεις 1.1.2012 0 2.950 16.473 949 2.552 0 22.924

(+) Προσθήκες περιόδου 0 482 2.806 53 127 0 3.468
(-) Μειώσεις περιόδου 0 0 -216 -14 0 0 -230

Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2012 0 3.432 19.063 988 2.679 0 26.162

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2012 18.396 11.302 16.651 321 139 1.699 48.508

Πίνακας Μεταβολών Ενσωµάτων Παγίων της Εταιρείας (προηγούµενης χρήσεως)

Γήπεδα - 
Οικόπεδα

Κτίρια / 
Εγκαταστάσεις 
Κτιρίων / Λοιπά 
τεχνικά έργα

Μηχανήµατα / 
Μηχανολογικές 

Εγκαταστάσεις & 
Λοιπός 

Μηχανολογικός 
Εξοπλισµός

Μεταφορικά 
Μέσα

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο
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Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ

Αποσβέσιµη Αξία

Κόστος ή εκτίµηση 1.1.2013 18.396 14.734 35.714 1.309 2.818 1.699 74.670

(+) Προσθήκες περιόδου 103 654 845 111 291 1.731 3.735
(-) Μειώσεις περιόδου 0 0 -361 0 0 0 -361

Σύνολο 31.12.2013 18.499 15.388 36.198 1.420 3.109 3.430 78.044

Αποσβέσεις

Αποσβέσεις 1.1.2013 0,00 3.432 19.063 988 2.679 0 26.162

(+) Προσθήκες περιόδου 0,00 493 2.944 78 120 0 3.635

(-) Μειώσεις περιόδου 0,00 -250 - - -250

Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2013 0,00 3.925 21.757 1.066 2.799 0 29.547

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2013 18.499 11.463 14.441 354 310 3.430 48.497

Πίνακας Μεταβολών Ενσωµάτων Παγίων της Εταιρείας (τρέχουσας χρήσεως)

Γήπεδα - 
Οικόπεδα

Κτίρια / 
Εγκαταστάσεις 
Κτιρίων / Λοιπά 

τεχνικά έργα

Μηχανήµατα / 
Μηχανολογικές 

Εγκαταστάσεις & 
Λοιπός 

Μηχανολογικός 
Εξοπλισµός

Μεταφορικά 
Μέσα

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο
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8. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κόστος 1.1. 2012 263 677 75 1015

Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση 0 7 3 10

(+) Προσθήκες περιόδου 0 80 0 80

(-) Μειώσεις περιόδου 0 0 0 0

Σύνολο 31.12.2012 (α) 263 764 78 1.105

Αποσβέσεις 1.1.2012 - 516 30 546

Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση - 4 3 7

(+) Προσθήκες περιόδου 62 1 63

Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2012 (β) - 582 34 616

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2012 (α)-(β) 263 182 44 489

Κόστος 1.1. 2013 263 764 78 1.105

Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση -21 -2 -23

(+) Προσθήκες περιόδου 207 3 210

(-) Μειώσεις περιόδου -4 -4

Σύνολο 31.12.2013 (α) 263 946 79 1.288

Αποσβέσεις 1.1.2013 - 582 34 616

Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση -13 -1 -14

(+) Προσθήκες περιόδου 89 89

(-) Μειώσεις περιόδου -4 -4

Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2013 (β) - 654 33 687

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2013 (α)-(β) 263 292 46 601

Πίνακας Μεταβολών Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων του Οµίλου

Υπεραξία

Λογισµικά 
Προγράµµατα 
Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών

Λοιπά Άυλα 
Περιουσιακά 
Στοιχεία Σύνολο
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9. Συµµετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις 
 
Οι συµµετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις αφορούν στις ακόλουθες εταιρείες: 
 

 
Αναλυτικότερα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λογισµικά Προγράµµατα 
Η/Υ

Κόστος 1.1. 2012 351

(+) Προσθήκες περιόδου 13

Σύνολο 31.12.2012 (α) 364

Αποσβέσεις 1.1.2012 281

(+) Προσθήκες περιόδου 25

Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2012 (β) 306

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2012 (α)-(β) 58

Κόστος 1.1. 2013 364

(+) Προσθήκες περιόδου 59

Σύνολο 31.12.2013 (α) 423

Αποσβέσεις 1.1.2013 306

(+) Προσθήκες περιόδου 35

Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2013 (β) 341

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2013 (α)-(β) 82

Πίνακας Μεταβολών Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων της Εταιρείας

Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ

2013 2012 2013 2012

Α) Συµµετοχές σε Θυγατρικές επιχειρήσεις 0 0 19.022 19.022

Β) Συµµετοχές σε Συγγενείς επιχειρήσεις 14 14 14 14

Σύνολο 14 14 19.036 19.036

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,
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Α) Συµµετοχές σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 
 
Οι συµµετοχές της Μητρικής εταιρείας σε Θυγατρικές επιχειρήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 
 
Β)  Συµµετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις: 
 
Αφορούν σε συµµετοχή της Μητρικής εταιρείας κατά ποσοστό 24% στην εταιρεία ΄΄SUNPARTNERS 
Ενεργειακή Α.Ε.΄΄ η οποία έχει σκοπό την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθµού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Νοµό Κιλκίς. 
Εντός της χρήσεως 2013, η συγγενής εταιρεία  έλαβε την άδεια εγκατάστασης για  φωτοβολταϊκό σταθµό 
ισχύος 3,996 MWp στη θέση Βαλτούδι του ∆ήµου Πολυκάστρου Νοµού Κιλκίς. 
Η υλοποίηση της ανωτέρω επένδυσης θα καθυστερήσει , λόγω µη ύπαρξης επαρκούς ηλεκτρικού χώρου 
στο δίκτυο του νοµού Κιλκίς. Για την υλοποίηση της απαιτείται υποσταθµός ΥΜΤ (υψηλής µέσης τάσης). 
Συνεπώς, µέχρι σήµερα, η εταιρεία δεν έχει ξεκινήσει τη δραστηριότητά της. 
 
Γ) Αποτελέσµατα από συγγενείς και θυγατρικές εταιρείες: 
 
Στα αποτελέσµατα από συγγενείς και θυγατρικές εταιρείες της κατάστασης συνολικού εισοδήµατος, 
περιλαµβάνονται τα ακόλουθα κονδύλια: 
 

 
 
 
 
10. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
 
Α) ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναλύονται σε: 
 

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 99,91% 5.050 99,91% 5.050

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 19.022 19.022

Η Εταιρεία Η Εταιρεία

Χώρα 
δραστηριότητας

31
η
 ∆εκεµβρίου, 2013 31

η
 ∆εκεµβρίου, 2012

Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ

2013 2012 2013 2012

Μερίσµατα από θυγατρική εταιρεία (Romcolor 2000 s.a.) 0 0 150 150

Σύνολο 0 0 150 150

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,

Ο Όµιλος Η Εταιρεία
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Η µεταβολή των διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων έχει ως 
ακολούθως: 
 

 
 
Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται από: 
 

 
 
Β) ∆ιακρατουµενα µέχρι τη λήξη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
 

 
 
Η µεταβολή των διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων έχει ως 
ακολούθως: 
 

 
 
 

Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ

2013 2012 2013 2012

Μακροπρόθεσµα 307 307 137 137

Βραχυπρόθεσµα 743 640 743 640

Σύνολο 1050 947 880 777

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,

Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ

2013 2012 2013 2012

Υπόλοιπο έναρξης 947 798 777 628

Αποκτήσεις 0 0 0 0

∆ιαθέσεις 0 0 0 0

Αποτίµηση στην εύλογη αξία 103 149 103 149
Ζηµίες αποµείωσης (στα αποτελέσµατα χρήσεως) 0 0 0 0

Σύνολο 1.050 947 880 777

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,

Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ

2013 2012 2013 2012

Μετοχές εσωτερικού µη εισηγµένες στο Χ.Α.Α. 307 307 137 137

Οµόλογο εξωτερικού εισηγµένο σε Χ.Α. (σε USD) 743 640 743 640

Λοιπά χρεόγραφα εξωτερικού (σε TRY) 0 0 0 0

Σύνολο 1.050 947 880 777

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,

Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ

2013 2012 2013 2012

Μακροπροθεσµα 0 0 0 0
Βραχυπρόθεσµα 0 977 0 977

Σύνολο 0 977 0 977

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,

Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ

2013 2012 2013 2012

Υπόλοιπο έναρξης 0 0 0 0

Αποκτήσεις 0 956 0 956

∆ιαθέσεις 0 0 0 0

Αποτίµηση στην εύλογη αξία 0 21 0 21
Ζηµίες αποµείωσης (στα αποτελέσµατα χρήσεως) 0 0 0 0

Σύνολο 0 977 0 977

31η ∆εκεµβρίου, 31η ∆εκεµβρίου,

Ο Όµιλος Η Εταιρεία
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11. Απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
 
Η Μητρική εταιρεία έχει συνάψει συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης µηχανηµάτων ως εκµισθωτής, µε 
τη θυγατρική εταιρεία Agripolyane SASU (βλ. σχετικά και Σηµείωση 7 «Ενσώµατα Πάγια»). 
 
Η παρούσα αξία των απαιτήσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης έχει υπολογιστεί µε το επιτόκιο εσωτερικής 
απόδοσης, το οποίο χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό του χρηµατοοικονοµικού εσόδου και του 
χρεολυσίου των εισπρακτέων µισθωµάτων, και κατανέµεται ως εξής: 
 

 
 

 
 
Το µέσο σταθµισµένο επιτόκιο απαιτήσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε το οποίο ωφελήθηκαν τα 
αποτελέσµατα της περιόδου για την Εταιρεία ανήλθε σε 4,9% και 5,02% για τις χρήσεις 2013 και 2012 
αντίστοιχα. 
 
 
12. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 
 
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρείας και του Οµίλου αναφέρονται σε µακροπρόθεσµο 
µέρος απαιτήσεων κατά πελατών και λοιπών χρεωστών, οι οποίες αποτιµήθηκαν στο αποσβεσµένο 
κόστος τους. 
 

 
 
 
13. Αποθέµατα 
 
Επί των αποθεµάτων της εταιρείας και του οµίλου δεν υφίστανται εµπράγµατα ή άλλα βάρη. 
Το κόστος των αποθεµάτων το οποίο βάρυνε το κόστος πωληθέντων του Οµίλου ανήλθε σε 149.112 χιλ. 
και σε 135.157 χιλ ευρώ για τη χρήση 2013 και 2012 αντίστοιχα. 
Το κόστος των αποθεµάτων το οποίο βάρυνε το κόστος πωληθέντων της Εταιρείας ανήλθε σε χιλ. 77.696 
και σε 72.817 χιλ. ευρώ για τη χρήση 2013 και 2012 αντίστοιχα. 

Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ Παρούσα αξία 
απαίτησης από 
µισθώµατα

Χρηµατοδοτικό 
Έσοδο Σύνολο

Μέχρι 1 έτος 45 0 45

Από 2 έως 5 έτη 0 0 0

Μετά τα 5 έτη 0 0 0

Σύνολο 45 0 45

Η Εταιρεία 

31
η
 ∆εκεµβρίου, 2013

Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ Παρούσα αξία 
απαίτησης από 
µισθώµατα

Χρηµατοδοτικό 
Έσοδο Σύνολο

Μέχρι 1 έτος 134 7 141

Από 2 έως 5 έτη 45 1 46

Μετά τα 5 έτη 0 0 0

Σύνολο 179 8 187

Η Εταιρεία 

31
η
 ∆εκεµβρίου, 2012

Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ

2013 2012 2013 2012

∆οσµένες εγγυήσεις 133 134 131 133

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 61 292 0 256

Σύνολο 194 426 131 389

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

31η ∆εκεµβρίου, 31η ∆εκεµβρίου,
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Τα αποθέµατα τέλους χρήσεως της Εταιρείας και του Οµίλου αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

 
 
 
14. Πελάτες 
 

 
 
Η εξέλιξη της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως ακολούθως: 
 
 

 
 
Στις ως άνω εµπορικές απαιτήσεις περιλαµβάνονται και απαιτήσεις από πελάτες ενεργειακού τοµέα. Η 
Εταιρεία θεωροεί ότι κατά την ηµεροµηνία αναφοράς υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις ότι οι απαιτήσεις 
αυτές έχουν αποµειωθεί. Για τον σχηµατισµό της αντίστοιχης πρόβλεψης αποµείωσης χρησιµοποιήθηκαν 
όλες οι διαθέσιµες πληροφορίες µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των οικονοµικών καταστάσεων. 
Συγκεκριµένα και σύµφωνα µε το σχέσιο νόµου που δόθηκε προς διαβούλευση τον Μάρτιο του 2014 
προτείνεται η αναδροµική επιστροφή ποσοστού 10% των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας της χρήσης 
2013 από αιολικά πάρκα και 35% από φωτοβολταϊκά.Η µείωση αυτή αν και δεν έχει οριστικοποιηθεί 
λήφθηκε  υπόψη κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων.Το τελικό ποσό της απώλειας της 
Εταιρείας εξαρτάται από την οριστικοποίηση και ψήφιση του σχετικού νοµοσχεδίου.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ

2013 2012 2013 2012

- Εµπορεύµατα 1.568 1.552 147 27

- Προϊόντα Έτοιµα & Ηµιτελή 13.116 11.671 6.382 6.015
- Α΄ Ύλες & Βοηθητικές, Υλικά  & Είδη Συσκευασίας, 
λοιπά αναλώσιµα 28.672 24.730 16.182 12.880

  Σύνολο 43.356 37.953 22.711 18.922

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,

Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ

2013 2012 2013 2012

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 61.718 55.163 34.971 30.993

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις -4.736 -4.758 -4.479 -4.412

56.982 50.405 30.492 26.581

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 1 59 6.916 5.618

Σύνολο 56.983 50.464 37.408 32.199

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,

Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ

2013 2012 2013 2012

Υπόλοιπο έναρξης -4.758 -3.380 -4.412 -3.080

Συναλλαγµατική διαφοροποίηση 14 -1 0 0
Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη 811 10 811 10

Υπόλοιπο -3.933 -3.371 -3.601 -3.070

Έσοδο από πρόβλεψη προηγουµένων χρήσεων 77 50 0 0
Πρόβλεψη στα έξοδα της περιόδου -880 -1.437 -878 -1.342

Υπόλοιπο λήξεως -4.736 -4.758 -4.479 -4.412

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,

Ο Όµιλος Η Εταιρεία
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15. Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 
 

 
 
 
16. Ταµιακά διαθέσιµα & Ισοδύναµα 
 

 
 
 
17. Μετοχικό Κεφάλαιο και Υπέρ το Άρτιο 
 

 
 
Μεταβολή για το έτος 2012 
 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας της 24ης Οκτωβρίου 2012 αποφάσισε την 
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 9.582.720  Ευρώ µε κεφαλαιοποίηση 
του αποθεµατικού υπέρ το άρτιο. 

 Μετά την ως άνω αύξηση, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 18.617.856 
Ευρώ, διαιρούµενο σε 27.379.200 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,68 Ευρώ. 

 Με την ίδια ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας κατά το ποσό των 1.916.544 Ευρώ. 

Η παραπάνω µείωση του µετοχικού κεφαλαίου πραγµατοποιήθηκε µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της 
µετοχής από 0,68 ευρώ σε 0,61 ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών στους µετόχους 
ποσού 0,07 Ευρώ ανά µετοχή. 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης µε την αριθ. Κ2-7932/23/11/2012 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του 
σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας.  

 
 

Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ

2013 2012 2013 2012

Χρεώστες διάφοροι 6.175 5.353 4.152 3.238

Έξοδα εποµένων χρήσεων 336 465 161 164

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 130 115 130 115

Εκπτώσεις αγορών χρήσεως υπό διακανονισµό 1.220 579 1.220 579

7.861 6.512 5.663 4.096

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 0 0 6 338

Σύνολο 7.861 6.512 5.669 4.434

 Ο Όµιλος Η Εταιρεία

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,

Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ

2013 2012 2013 2012

Ταµείο 9 5 9 5

Τραπεζικές καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 19.234 18.352 11.589 13.466

Σύνολο 19.243 18.357 11.598 13.471

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,

Αριθµός Κοινές Μετοχικό Υπέρ

µετοχών µετοχές Κεφάλαιο σε € το άρτιο σε €

31η ∆εκεµβρίου 2011 27.379.200 0,33 27.379.200 9.035.136,00 10.175.446,80

31
η
 ∆εκεµβρίου 2012 27.379.200 0,61 27.379.200 16.701.312,00 592.726,80

31
η
 ∆εκεµβρίου 2013 27.379.200 0,52 27.379.200 14.237.184,00 592.726,80

Ποσά σε ευρώ
Ονοµατική αξία 

µετοχών
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Μεταβολή για το έτος 2013 
 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 28ης Ιουνίου 2013, αποφάσισε την µείωση του µετοχικού 
κεφαλαίου κατά 2.464.128 ευρώ. 
 
Η παραπάνω µείωση του µετοχικού κεφαλαίου πραγµατοποιήθηκε µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της 
µετοχής από 0,61 ευρώ σε 0,52 ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών στους µετόχους 
ποσού 0,09 Ευρώ ανά µετοχή. 
 
Το Υπουργείο Ανάπτυξης µε την αριθ. Κ2-5157/12/08/2013 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 14.237.184 Ευρώ, 
διαιρούµενο σε 27.379.200 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,52 Ευρώ 
 
 
18. Άλλα αποθεµατικά Καθαρής Θέσης 
 
Σύµφωνα τη εκάστοτε τοπική εθνική νοµοθεσία, οι Εταιρεία και οι Θυγατρικές της σχηµατίζουν τακτικό 
αποθεµατικό επί των ετησίων κερδών τους, µετά από την αφαίρεση του φόρο εισοδήµατος, το οποίο δεν 
µπορεί να διανεµηθεί περαιτέρω. Επίσης, στα λοιπά αποθεµατικά της Καθαρής Θέσης 
συµπεριλαµβάνονται ειδικά αποθεµατικά καθώς και αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων 
νόµων, τα οποία εξαιρούνται του φόρου εισοδήµατος εκτός εάν διανεµηθούν στους µετόχους ή 
κεφαλαιοποιηθούν. 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν προτίθεται στην παρούσα φάση να διανείµει ή να κεφαλαιοποιήσει τα 
αποθεµατικά αυτά ή µέρος αυτών, συνεπώς δεν έχει προβεί στον υπολογισµό και την αφαίρεση του φόρου 
που θα προέκυπτε στην περίπτωση της διανοµής τους. 
 
Τα λοιπά αποθεµατικά της Καθαρής Θέσης αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 
 
 
19. ∆ανεισµός 
 
Η εύλογη αξία του δανεισµού προσεγγίζει αυτή που εµφανίζεται στις Οικονοµικές Καταστάσεις. 
 
19.1 Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός 
 
Η λήξη του µακροπρόθεσµου δανεισµού αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ

2013 2012 2013 2012

- Αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα

  αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων 37.531 37.531 37.681 37.531

- Λοιπά φορολογηµένα αποθεµατικά από κέρδη 13.065 13.106 6.357 6.298

- Αποθεµατικά από αναλογιστικά κέρδη/(ζηµίες) 124 184 124 184

- Αποθεµατικό από Συναλλαγµατικές διαφορές 

  µετατροπής ισολογισµών θυγατρικών -2.008 -2.008 - -

Σύνολο 48.712 48.813 44.162 44.013

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,
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∆εν υπάρχουν εµπράγµατες εξασφαλίσεις για τον µακροπρόθεσµο δανεισµό της Μητρικής Εταιρείας. 
 
Για µακροπρόθεσµο δανεισµό της θυγατρικής Global Colors Polska συνολικού ύψους την 31.12.2013 
8.987 χιλ PLN  (2.163 χιλ. ευρώ), υφίστανται εµπράγµατες εξασφαλίσεις σε PLN συνολικού ύψους 
20.661 χιλ PLN  (4.973 χιλ. Ευρώ) την 31.12.2013. 
 
Η ανάλυση του µακροπρόθεσµου δανεισµού της Εταιρείας και του Οµίλου ανά ξένο νόµισµα έχει ως ακολούθως: 
 

 
(ως ξένο νόµισµα εννοείται νόµισµα συναλλαγής διαφορετικό του νοµίσµατος αναφοράς, ήτοι διαφορετικό του Ευρώ) 
 
19.2 Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός 
 
Η ανάλυση του βραχυπρόθεσµου δανεισµού της Εταιρείας και του Οµίλου ανά νόµισµα έχει ως ακολούθως: 
 

 
 
(ως ξένο νόµισµα εννοείται νόµισµα συναλλαγής διαφορετικό του νοµίσµατος αναφοράς, ήτοι διαφορετικό του Ευρώ) 
 
19.3 Ανάλυση ∆ανεισµού 
 
Το υπόλοιπο του δανεισµού της Εταιρείας και του Οµίλου στη λήξη της τρέχουσας και της συγκριτικής 
περιόδου έχει ως ακολούθως: 
 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2013 2012 2013 2012

Έως ένα (1) έτος 1.866 1.884 0 0

Από δύο (2) έως πέντε (5) έτη 2.118 1.899 0 0

Πέραν των πέντε (5) ετών 0 0 0 0

Σύνολο 3.984 3.783 0 0

Όµιλος Εταιρεία

31η ∆εκεµβρίου, 31η ∆εκεµβρίου,

Ποσά σε Ξένο Νόµισµα

2013 2012 2013 2012

USD / ∆ολάρια Η.Π.Α. 1.927.989 0 - -

PZL / Ζλότι Πολωνίας 3.617.280 2.456.044 - -

31η ∆εκεµβρίου, 31η ∆εκεµβρίου,

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

Ποσά σε Ξένο Νόµισµα

2013 2012 2013 2012

USD / ∆ολάρια Η.Π.Α. 1.927.989 2.867.780 - -

RMB / Ρενµινµπί Λ. ∆. Κίνας - - -

TRY / Νέα Λίρα Τουρκίας - 28.191 - -

RUB / Ρούβλι Ρωσίας - - - -

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,
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20. Υποχρεώσεις απο χρηµατοδοτική µίσθωση  
 

 
 
 

 
 
 
21. Τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 
 
21.1 Φόρος εισοδήµατος στα αποτελέσµατα χρήσεως 
 
Ανάλυση του φόρου των αποτελεσµάτων περιόδου σε τρέχοντα και αναβαλλόµενο φόρο: 
 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2013 2012 2013 2012

Βραχυπρόθεσµα δάνεια σε ΕΥΡΩ 15.806 13.150 473 285

Βραχυπρόθεσµα δάνεια σε USD 1.398 1.874 0 0
Βραχυπρόθεσµα δάνεια σε TRY 0 12 0 0

Σύνολο (α) 17.204 15.036 473 285

Μακροπρόθεσµα δάνεια σε ΕΥΡΩ 3.113 3.180 0 0
Μακροπρόθεσµα δάνεια σε PZL 871 603 0 0

Σύνολο (β) 3.984 3.783 0 0

Σύνολο ∆ανεισµού (α) + (β) 21.188 18.819 473 285

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,

Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ

Παρούσα αξία 
υποχρέωσης 

από µισθώµατα
Χρηµατοδοτικό 

Έξοδο Σύνολο

Μέχρι 1 έτος 254 6 260

Από 2 έως 5 έτη 1.014 97 1.111

Μετά τα 5 έτη 0 0 0

Σύνολο 1.268 103 1.371

Η Εταιρεία 

31
η
 ∆εκεµβρίου, 2013

Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ

Παρούσα αξία 
υποχρέωσης 

από µισθώµατα
Χρηµατοδοτικό 

Έξοδο Σύνολο

Μέχρι 1 έτος 0 0 0

Από 2 έως 5 έτη 0 0 0

Μετά τα 5 έτη 0 0 0

Σύνολο 0 0 0

Η Εταιρεία 

31
η
 ∆εκεµβρίου, 2012
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Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος των αποτελεσµάτων χρήσεως υπολογίζεται βάσει των εκάστοτε ισχυόντων 
συντελεστών φόρου εισοδήµατος, βάσει της τρέχουσας φορολογικής νοµοθεσίας κάθε χώρας. 
 
Οι ισχύοντες φορολογικοί συντελεστές για την παρούσα και την προηγούµενη χρήση έχουν ως 
ακολούθως: 
 

 
 
Για τη χρήση 2013 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 §5 του Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε 
εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των 
οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2013. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου 
προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές 
καταστάσεις. 
 
Η συµφωνία µεταξύ του φόρου που αναλογεί στα αποτελέσµατα προ φόρων – βάσει του τρέχοντος 
φορολογικού συντελεστή κάθε χώρας – και του φόρου που τελικώς επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της 
περιόδου έχει ως ακολούθως: 
 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2013 2012 2013 2012

Τρέχων φόρος 5.526 4.133 3.848 2.757

Έκτακτη εισφορά Ν. 3845/2010 0 0 0

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 177 47 177 47

Επίδραση µεταβολής Φορολ. Συντελ. Από 20% σε 26% 88 0 88 0

Αναβαλλόµενος φόρος -184 -11 -307 -166

Φόρος στα αποτελέσµατα της περιόδου 5.607 4.169 3.806 2.638

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,

2013 2012

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 26% 20%

ROMCOLOR 2000 S.A. 16% 16%

GLOBAL COLORS POLSCA S.A. 19% 19%

SENKROMA A.S. 20% 20%

SHANGHAI HI TEC  PLASTICS CO 25% 25%

GLOBAL COLORS ZAO 20% 20%

MODERN PLANT o.o.o. 20% 20%

AGRIPOLYANE S.A.S.U. 33,33% 33,33%

ΕΤΕΠΛΑ Α.Ε. 20% 20%

RAINBOW TECHNOLOGIES LTD 10% 10%

PLASTIKA KRITIS FAR EAST LTD 10% 10%

31
η
 ∆εκεµβρίου,
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21.2 Αναβαλλόµενος Φόρος εισοδήµατος 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις στον Ισολογισµό της Μητρικής Εταιρείας 
και του Οµίλου συµψηφίζονται όταν ο φόρος εισοδήµατος επιβάλλεται από την ίδια φορολογική αρχή, 
στην ίδια φορολογητέα οικονοµική µονάδα. 
 
Η κίνηση των λογαριασµών των καθαρών αναβαλλόµενων φόρων στον Ισολογισµό, µετά από 
συµψηφισµούς, έχει ως ακολούθως: 
 

 
 
Η ανάλυση των υπολοίπων των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, πριν από το 
συµψηφισµό τους, για την Εταιρεία και τον Όµιλο έχει ως ακολούθως: 
 
 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2013 2012 2013 2012

Κέρδη προ φόρων 19.276 20.535 12.923 12.037

Αναλογούν φόρος εισοδήµατος, 

βάσει τρέχοντος φορολογικού συντελεστή 4.939 4.501 3.360 2.453

Επιδράσεις στο φόρο εισοδήµατος από:

- ∆απάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση 391 274 181 138

-Επίδραση µεταβολής Φορολ. Συντελ. Από 20% σε 26% 88 - 88 -

- Αφορολόγητα έσοδα -132 -788 - -

- Αφορολόγητα αποθεµατικά από κέρδη - - - -

- Μεταβολή στην αναγνώριση φορολογικών - - - -

  ζηµιών προς συµψηφισµό 1 1 - -

- ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 159 47 177 47

- Προσαρµογή αναβαλλόµενων φόρων σε - - - -

  νέους φορολογικούς συντελεστές - - - -

- Έκτακτη εισφορά Ν. 3845/2010 - - - -

- Λοιπές µεταβολές φόρου εισοδήµατος 161 134 - -

Σύνολο επιδράσεων στον αναλογούντα φόρο 668 -332 446 185

Φόρος στα αποτελέσµατα χρήσεως 5.607 4.169 3.806 2.638

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2013 2012 2013 2012

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως -2.807 -3.813 -2.925 -4.099

Επίδραση από συναλλαγµατική µετατροπή -36 40 - -

Επίδραση µεταβολής Φορολ. Συντελ. Από 20% σε 26% -878 0 -878

Μεταβολή στο φόρο αποτελεσµάτων περιόδου 405 -74 307 120

Μεταβολή στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα 21 1.040 22 1054

Υπόλοιπο λήξης χρήσεως -3.295 -2.807 -3.474 -2.925

O Όµιλος H Εταιρεία

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,
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Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2013 2012 2013 2012

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

(πριν από το συµψηφισµό τους)

— Ενσώµατα πάγια -4.602 -4.110 -5.016 -3.929

— Άυλα περιουσιακά στοιχεία -61 -60 0 0

— Απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις -12 -36 -12 -36

— Συναλλαγµατικές διαφορές αποτίµησης -12 -19 -12 -19

—Λοιπά στοιχεία ενεργητικού -36 0 -6 0

Σύνολο -4.723 -4.225 -5.046 -3.984

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

(πριν από το συµψηφισµό τους)

—Άυλα περιουσιακά στοιχεία 61 34 61 34

—Αποθέµατα 0 161 - -

—Απαιτήσεις 854 793 1.029 691

—Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία - - - -

—Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 29 25 29 25

—Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 463 325 446 309

—∆ιακρατούµενες µέχρι τη λήξη χρηµατο/κα στοιχεία 7 - 7 -

—Φορολογικές ζηµίες προς συµψηφισµό 0 22 - -
—Λοιπά στοιχεία Ισολογισµού 14 58 - -

Σύνολο 1.428 1.418 1.572 1.059

Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση -3.295 -2.807 -3.474 -2.925

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,
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22. Προβλέψεις για παροχές στο προσωπικό 
 

 
 
Οι βασικότερες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό της πρόβλεψης 
έχουν ως ακολούθως: 

 
 
 
23. Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 
 
Η κίνηση των κρατικών επιχορηγήσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων έχει ως ακολούθως: 
 

 
 
Οι αποσβέσεις επιχορηγήσεων αναγνωρίζονται στα «άλλα έσοδα» της κατάστασης αποτελεσµάτων, κατ’ 
αναλογία των αποσβέσεων των ενσωµάτων παγίων που αφορούν. 
 
 
 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2013 2012 2013 2012

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων 2.251 2.071 1.760 1.590

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον ισολογισµό 2.251 2.071 1.760 1.590

Ποσά αναγνωρισµένα στο λογαριασµό αποτελεσµάτων

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 119 175 72 91

Τόκος στην υποχρέωση 66 109 58 92

Αναγνώριση αναλογιστικής ζηµίας / (κέρδους) 81 -231 81 -231

Κανονικό έξοδο στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 267 53 212 -48

Κόστος περικοπών / διακανονισµών / τερµατισµού υπηρεσίας -4 28 -4

Συνολικό έξοδο στον λογαριασµό αποτελεσµάτων 267 49 240 -52

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον ισολογισµό 

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη 2.053 2.187 1.590 1.782

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη -69 -183 -70 -140
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 267 49 240 -52

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 2.251 2.053 1.760 1.590

0

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης 

Παρούσα αξία υποχρέωσης κατά την έναρξη 2.071 2.187 1.590 1.782

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 101 193 72 91

Κόστος τόκου 66 109 58 92

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη -69 -183 -70 -140

Επιπλέον πληρωµές ή έξοδα / (έσοδα) 0 -4 28 -4
Αναλογιστική ζηµιά / (κέρδος) 81 -231 81 -231

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 2.251 2.071 1.760 1.590

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,

Αναλογιστικές παραδοχές 2013 2012

Προεξοφλητικό επιτόκιο 3,90% 4,70%

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 3,50% 4,00%

Αναµενόµενη εναποµένουσα εργασιακή ζωή 21,23 20,33

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2013 2012 2013 2012

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 212 293 151 201

Συναλλαγµατική διαφοροποίηση 0 -2 0 0

Αποσβέσεις περιόδου (έσοδο) -79 -79 -50 -50

Υπόλοιπο λήξεως περιόδου 133 212 101 151

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

31η ∆εκεµβρίου, 31η ∆εκεµβρίου,
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24. Λοιπές υποχρεώσεις και µεταβατικοί λογαριασµοί 
 

 
 
 
25. 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 χρήση, αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα. 
 

 
 
Ειδικότερα, οι συναλλαγές της Εταιρείας µε τις Θυγατρικές της, αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

 
 

Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ

2013 2012 2013 2012

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 5.157 4.030 3.260 2.429

Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα 1.645 2.315 762 1.309

Σύνολο 6.802 6.345 4.022 3.738

Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένα µέρη 15 17 0 0

Υπόλοιπο λήξεως περιόδου 6.817 6.362 4.022 3.738

Όµιλος Εταιρεία

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2013 2012 2013 2012

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 290 278 21.440 21.591

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 279 298 4.578 4.980

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 1 59 6.967 6.136

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη 0 68 344 2.557

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών

και µελών της διοίκησης 2.670 1.645 1.195 907

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη

και µέλη της διοίκησης 0 42 0 0

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη

και µέλη της διοίκησης 15 17 0 0

Όµιλος Εταιρεία

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Θυγατρική Εταιρεία

Πωλήσεις 
αποθεµάτων

Πωλήσεις 
Υπηρεσιών 

Τόκοι 
Έσοδα

Πωλήσεις 
παγίων

Αγορές 
αποθεµάτων

Αγορές 
υπηρεσιών

Απαιτήσεις από 
χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις

Απαιτήσεις από 
εµπορική 

δραστηριότητα

Προκαταβολές και 
λοιπές απαιτήσεις

Υποχρεώσεις από 
εµπορική 

δραστηριότητα

ROMCOLOR 2000 S.A. 2.178.726 24.100 33.725 1.578.457 344.365

GLOBAL COLORS POLSCA S.A. 2.953.577 1.881.432 664.664

SENKROMA A.S. 5.056.299 111.981 589.404 5.526

SHANGHAI HITEC PLASTICS CO 2.642.565 9.000 505.891 963.416

GLOBAL COLORS ZAO 2.195.914 26.000 82.285 2.129.242

AGRIPOLYANE S.A.S.U. 5.941.906 6.262 221.052 44.896 2.561.496

ΕΤΕΠΛΑ 7.362

ΣΥΝΟΛΟ 20.968.988 50.100 6.262 125.010 4.186.831 111.981 44.896 6.915.586 5.526 344.365
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Σχετικά µε τις δοσµένες εγγυήσεις µεταξύ των εταιρειών του Οµίλου, βλ. ακολούθως Σηµ. 35 «∆εσµεύσεις & 
Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις» 
 
 
26. 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. 
 
31η ∆εκεµβρίου 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θυγατρική Εταιρεία
ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΚΡΗΤΗΣ

SHANGHAI HITEC 

PLASTICS
ROMCOLOR 2000 AG RIPOLYANE

GLOBAL COLORS 

POLSCA
SENKROMA

GLOBAL 

COLORS ZAO

ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

ΟΜΙΛΟΥ

ΕΝ∆ΟΟΜΙΛΙΚΕΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ & 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Περίοδος 1.1-31.12.2013

Μικτός Κύκλος Εργασιών 
(Πωλήσεις)

119.968 49.751 15.235 28.333 17.943 13.594 8.580 937 -26.598 227.743

Κόστος πωλήσεων 
-94.994 -42.048 -12.485 -25.700 -14.984 -10.796 -6.287 -311 26.071 -181.534

Μεικτά κέρδη 
24.974 7.703 2.751 2.633 2.959 2.798 2.293 625 -527 46.209

Κέρδη προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

15.627 4.903 2.441 1.258 1.693 1.135 446 49 379 27.931

Κέρδη προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων

12.006 3.891 1.767 883 1.445 715 157 -221 467 21.110

Καθαρά Κέρδη προ φόρων
12.923 3.783 1.694 714 1.393 -748 -218 383 -648 19.276

Καθαρά Κέρδη περιόδου
9.117 2.775 1.415 496 1.113 -718 -153 333 -709 13.669

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία 67.883 8.238 7.443 3.339 5.674 1.856 1.364 16.264 -33.249 78.812

Κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία 78.174 14.749 8.786 13.238 5.970 10.425 3.686 4.243 -11.085 128.186

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
5.336 0 544 1.988 946 134 0 2.039 -2.709 8.278

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 17.437 4.056 3.564 11.642 4.212 9.340 4.643 4.994 -11.771 48.117
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31η ∆εκεµβρίου 2012 
 

 
 
 
27. Αποσβέσεις 
 

 
 
 
28. Παροχές στο προσωπικό 
 

 
 
 

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

Περίοδος 1.1-31.12.2012

Μικτός Κύκλος Εργασιών 
(Πωλήσεις) 113.042 41.808 13.335 28.527 17.508 12.441 8.930 861 -27.718 208.734

Κόστος πωλήσεων -89.138 -33.610 -11.023 -26.383 -15.042 -10.273 -6.716 -99 27.117 -165.167

Μεικτά κέρδη 23.904 8.197 2.312 2.144 2.466 2.168 2.214 764 -601 43.567

Κέρδη προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

14.474 6.066 2.090 1.512 1.121 419 411 399 135 26.626

Κέρδη προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων

11.031 5.009 1.449 1.171 908 -28 316 283 227 20.366

Καθαρά Κέρδη προ φόρων 12.037 4.852 1.293 976 1.022 -240 367 1.034 -805 20.535

Καθαρά Κέρδη περιόδου 9.399 4.235 1.051 732 821 -243 272 869 -768 16.366

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία

68.173 9.004 7.446 2.058 3.670 2.671 883 15.069 -31.430 77.544

Κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία

70.777 12.475 7.883 12.329 7.830 9.109 3.378 2.195 -11.073 114.903

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 5.055 0 1.225 771 559 172 42 2.138 -2.403 7.559

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 16.552 3.486 3.170 11.165 5.475 7.305 3.602 2.700 -10.711 42.744

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2013 2012 2013 2012

Αποσβέσεις στο Κόστος Πωληθέντων 6.079 5.572 3.287 3.140

Αποσβέσεις στα Έξοδα ∆ιοίκησης 533 505 130 109

Αποσβέσεις στα Έξοδα ∆ιάθεσης 174 124 139 106

Αποσβέσεις στα Έξοδα R&D 114 138 114 138
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων -79 -79 -50 -50

Καθαρές αποσβέσεις στα αποτελέσµατα 6.821 5.792 3.620 3.201

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

31η ∆εκεµβρίου, 31η ∆εκεµβρίου,

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2013 2012 2013 2012

Κόστος προσωπικού 

(συµπεριλαµβανοµένου και του κόστους 

τερµατισµού απασχόλησης) 22.282 20.176 12.830 11.642

Μέσος όρος απασχολούµενου προσωπικού

-    Άτοµα: 862 830 341 339

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

31η ∆εκεµβρίου, 31η ∆εκεµβρίου,
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29. Άλλα έσοδα 

 
 
 
30. Άλλα έξοδα 
 

 
 
 
31. Χρηµατοοικονοµικό κόστος 
 

 
 
 

32. Κέρδη και Ζηµίες από Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία  
 

 
 
 
33. Κέρδη ανά µετοχή 
 
Τα κέρδη ανά µετοχή προκύπτουν µε διαίρεση του συνολικού καθαρού εισοδήµατος (κέρδους) που 
αναλογεί στους µετόχους της Μητρικής, µετά την αφαίρεση δικαιωµάτων µειοψηφίας, µε τον 
σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στη διάρκεια της χρήσης, εξαιρουµένων των τυχόν ιδίων 
κοινών µετοχών που αγοράζονται από αυτή: 
 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2013 2012 2013 2012

Έσοδα από εκµισθώσεις 14 20 15 20

Κέρδη από εκποίηση ενσωµάτων παγίων 54 64 41 42

Απόσβεση επιχορηγήσεων ενσώµατων παγίων 79 79 50 50

Έσοδα από προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 26 47 0 0
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 1.316 2.211 875 1123

Σύνολο εσόδων 1.489 2.421 981 1.235

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

31η ∆εκεµβρίου, 31η ∆εκεµβρίου,

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2013 2012 2013 2012

Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης (R&D) 806 789 806 789

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 882 1.444 878 1.342

Ζηµίες από εκποίηση ενσωµάτων παγίων 94 69 22 64

Προσαυξήσεις κ λοιπές επιβαρύνσεις φορολογικού ελέγχου  172 0 172 0
Λοιπά έξοδα εκµεταλλεύσεως 1.699 1.990 69 609

Σύνολο εξόδων 3.653 4.292 1.947 2.804

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

31η ∆εκεµβρίου, 31η ∆εκεµβρίου,

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2013 2012 2013 2012

Τόκοι και συναφή έξοδα -1.134 -1.363 -119 -349

Τόκοι και συναφή έσοδα 1.069 1089 784 834

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) -65 -274 665 485

Ο Όµιλος Η Εταιρεία
31

η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2013 2012 2013 2012

∆ιαθέσιµα προς πώληση 0 0 0 0
∆ιακρατούµενα µέχρι τη λήξη 63 21 63 21

Σύνολο 63 21 63 21

Όµιλος Εταιρεία

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,
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34. ∆εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
 
Η Μητρική εταιρεία έχει παραχωρήσει εγγυήσεις για εξασφάλιση δανείων θυγατρικών της, ως 
ακολούθως: 

 
 

 
 
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.). 
∆εν αναµένεται να προκύψουν επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 
 
 
35. Επίδικες υποθέσεις 
 
Η Εταιρεία έχει προσεπικληθεί από τον διανοµέα της στο Ισραήλ να ασκήσει παρέµβαση σε αγωγή που 
έχει καταθέσει εναντίον του πελάτης προϊόντων µας τα οποία ισχυρίζεται ότι του προκάλεσαν ζηµία, 
διεκδικώντας το ποσό των 1.885.145 NIS (περ. 377,000 Ευρώ). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ποσά σε  ευρώ

2013 2012 2013 2012

Συνολικά εισοδήµατα περιόδου,

µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας 12.858.990 15.106.694 9.116.906 9.397.523

Σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία 27.379.200 27.379.200 27.379.200 27.379.200

Κέρδη κατά µετοχή, βασικά σε Ευρώ 0,4697 0,5518 0,3330 0,3432

Όµιλος Εταιρεία

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Θυγατρική Εταιρεία Νόµισµα Αξία σε Νόµισµα Αξία σε χιλ. €

SENKROMA A.S. USD 3.075.000 3.075

GLOBAL COLORS zao Ευρώ 1.086.000 1.086

GLOBAL COLORS zao USD 400.000 290

RAINBOW TECHNOLOGIES LTD Ευρώ 878.758 879

RAINBOW TECHNOLOGIES LTD USD 1.455.000 1.055

AGRIPOLYANE S.A.S.U. Ευρώ 339.957 340

Σύνολο 6.725

31η ∆εκεµβρίου 2013

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Θυγατρική Εταιρεία Νόµισµα Αξία σε Νόµισµα Αξία σε χιλ. €

SENKROMA A.S. Ευρώ 2.955.000 2.955

SHANGHAI HI-TEC PLASTICS CO. LTD USD 1.000.000 896

GLOBAL COLORS zao Ευρώ 1.086.000 1.086

GLOBAL COLORS zao USD 400.000 313

RAINBOW TECHNOLOGIES LTD Ευρώ 878.758 879

RAINBOW TECHNOLOGIES LTD USD 1.455.000 1.104

AGRIPOLYANE S.A.S.U. Ευρώ 1.356.937 1.357

Σύνολο 8.590

31η ∆εκεµβρίου 2012
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36. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 

 
 
 
Εντός της χρήσης 2013 ολοκληρώθηκε  φορολογικός έλεγχος για τις διαχειριστικές χρήσεις 2006 και 
2007. Από τον φορολογικό έλεγχο προέκυψαν φόροι, τέλη και προσαυξήσεις συνολικού ύψους 
1.005.225,37 ευρώ. Η Εταιρεία είχε σχηµατίσει πρόβλεψη για τις αναφερόµενες χρήσεις ύψους 
680.000,00 ευρώ. Το ποσό που επιβάρυνε τα οικονοµικά αποτελέσµατα της χρήσης που λήγει την 
31/12/2013 είναι 325.225,37 ευρώ. 
 
Για τη χρήση 2013 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 §5 του Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε 
εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των 
οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2013. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου 
προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές 
καταστάσεις. 
 
 
37. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού 
 
∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επωνυµία Εταιρείας Έδρα

Ανέλεγκτες 
φορολογικά χρήσεις

Αριθµός ανέλεγκτων 
χρήσεων

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 2008 – 2010 3

ΕΤΕΠΛΑ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 2001 – 2013 12

ROMCOLOR 2000 S.A. ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2010 – 2013 4

GLOBAL COLORS POLSCA S.A. ΠΟΛΩΝΙΑ 2012-2013 2

SENKROMA A.S. ΤΟΥΡΚΙΑ 2012-2013 2

SHANGHAI HITEC  PLASTICS CO ΚΙΝΑ 2012-2013 2

AGRIPOLYANE S.A.S.U. ΓΑΛΛΙΑ 2010 – 2013 4

GLOBAL COLOR ΖΑΟ LLC ΡΩΣΙΑ 2011 - 2013 3

PLASTIKA KRITIS FAR EAST LTD ΚΥΠΡΟΣ 2008 – 2013 7

RAINBOW TECHNOLOGIES LTD ΚΥΠΡΟΣ 2008 – 2013 7
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VΙ.  Στοιχεία & Πληροφορίες χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2013 – 31η ∆εκεµβρίου 2013 
    V. Πληροφορίες του άρθρου 10 Ν.3401/2005  
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Ν. 3401/2005 και την απόφαση 7/448/11.10.2007 του ∆.Σ. της Ε.Κ., η 
Εταιρεία υποχρεούται να διαλαµβάνει στην Ετήσια Οικονοµική Έκθεση πίνακα στον οποίο περιέχονται οι 
πληροφορίες τις οποίες η Εταιρεία δηµοσίευσε ή κατέστησε διαθέσιµες στο κοινό σε εφαρµογή της 
κοινοτικής ή εθνικής νοµοθεσίας κατά τη διάρκεια της οικονοµικής χρήσης στην οποία αναφέρεται το 
ετήσιο δελτίο, που αφορούν τις κινητές αξίες, την Εταιρεία, καθώς και την αγορά κινητών αξιών στις 
οποίες οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες για διαπραγµάτευση. Οι πληροφορίες αυτές µπορεί να 
ενσωµατώνονται στην Ετήσια Οικονοµική Έκθεση και µέσω παραποµπής και ειδικότερα µε την 
παράθεση πίνακα αντιστοίχισης των εν λόγω παραποµπών, ώστε να µπορούν οι επενδυτές να εντοπίζουν 
ευχερώς τις επιµέρους πληροφορίες. 
Ακολουθεί πίνακας των πληροφοριών που δηµοσιεύθηκαν ή κατέστησαν διαθέσιµες στο κοινό, µε την 
αντίστοιχη ηµεροµηνία δηµοσίευσης και την παραποµπή στον διαδικτυακό τόπο καταχώρησης, από όπου 
µπορεί να τις προµηθευτεί κάθε ενδιαφερόµενος, άνευ κόστους. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηµεροµηνία Θέµα Τόπος Καταχώρησης 

07/6/2013 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

http://www.plastikakritis.com 
http://www.ase.gr 

25/6/2013 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 
Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών 

http://www.plastikakritis.com 
http://www.ase.gr 

01/07/2013 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

http://www.plastikakritis.com 
http://www.ase.gr 

13/09/2013 

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Α.Μ.Κ. ΜΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΧΩΡΙΣ 
ΕΚ∆ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ/ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 

http://www.plastikakritis.com 
http://www.ase.gr 

01/10/2012 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

http://www.plastikakritis.com 
http://www.ase.gr 

12/12/2013 ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 http://www.plastikakritis.com 
http://www.ase.gr 
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