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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 01.01.2016 - 31.12.2016 
(ε) Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 01.01.2016 - 31.12.2016 
(στ) Τον ∆ιαδικτυακό τόπο ανάρτησης της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 
(ζ) Τις πληροφορίες του άρθρου 10 Ν.3401/2005 
 
 
H παρούσα Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της περιόδου 01.01.2016 - 31.12.2016 είναι εκείνη που 
εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», κατά την συνεδρίαση του. 
 
 
Η παρούσα Ετήσια Οικονοµική Έκθεση περιόδου 01.01.2016 - 31.12.2016 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 τη 

 
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 Εταιρίας µε την επωνυµία 
«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»: 
 
Γιάννης Μ. Λεµπιδάκης,           Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
Κατίνα-Άννα Μ. Λεµπιδάκη,  Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
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 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», (εφεξής καλούµενης για λόγους συντοµίας ως «Εταιρία» ή «ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΚΡΗΤΗΣ») ότι, εξ’ όσων γνωρίζουµε: 
 
Οι συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2016 – 31.12.2016 (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 Εταιρίας, 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 Εταιρίας 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 Εταιρίας κατά τη συνεδρίαση  
της. 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Η Αντιπρόεδρος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

   
   
   
   

Γιάννης Μ. Λεµπιδάκης Κατίνα-Άννα Μ. Λεµπιδάκη Εµµανουήλ Ιωάν. Λεµπιδάκης 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2016 – 31/12/2016 
_________________ 
 
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 2016. 
 
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 Εταιρία όσο και τον Όµιλο. 
 
Η πορεία της Εταιρίας και του Οµίλου κατά το έτος 2016 
 
Η θετική πορεία της Εταιρίας και του Οµίλου συνεχίστηκε το 2016, µε ενίσχυση των εξαγωγών, πολύ 
καλή πορεία των πωλήσεων στην ελληνική αγορά παρά τα capital controls του περασµένου καλοκαιριού, 
καλή πορεία των θυγατρικών Εταιριών και εξαιρετικό αποτέλεσµα του τοµέα ενέργειας. 
 
Ο κύκλος εργασιών της µητρικής Εταιρίας αυξήθηκε κατά 8,83% (από 128,7 σε 140,1 εκ. €) ενώ του 
Οµίλου κατά 6.79% (από 257,2 σε 274,6 εκ. €). Τα κέρδη της µητρικής Εταιρίας προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) αυξήθηκαν κατά 
20,50% (από 19,1 σε 23,1 εκατ. €)  ενώ τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 20,01% (από 37,8 σε 45,4 εκατ. €) 
συνεισφέροντας ισχυρές ταµιακές ροές. Τα κέρδη προ φόρων της µητρικής αυξήθηκαν κατά 28,17% ( από 
17,3 σε 22,2 εκατ. €)  και του Οµίλου κατά 47,78% (από 26,8 σε 39,6 εκ. €). Όσον αφορά τα κέρδη µετά 
τους φόρους και τα δικαιώµατα µειοψηφίας, της Εταιρίας αυξήθηκαν  κατά 30,57% (από 12,2 εκ. €  σε 
16,0 εκ. €)  και του Οµίλου κατά 55,36% (από 18,7 σε 29,0 εκ. €).  

 
 
Αναλυτικότερα όσον αφορά τις θυγατρικές του εξωτερικού  είχαµε µια εξαιρετική πορεία στη  Κίνα 
(Shanghai HiTeC Plastics), Πολωνία (GCP SA) και Ρουµανία (Romcolor 2000 SA), σταθερά 
αποτελέσµατα στη   Γαλλία (Agripolyane SA) µία  σηµαντική βελτίωση στη Ρωσία (Global Colors zao)  
ενώ είχαµε σηµαντική ζηµία στην Τουρκία (Senkroma SA)  που οφείλεται  στη µεγάλη   διολίσθηση της 
τουρκικής λίρας η οποία προκάλεσε στη θυγατρική µας σηµαντικές συναλλαγµατικές απώλειες. 
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Ειδικότερα τα µεγέθη ανά Εταιρία του Οµίλου (προ απαλείψεων ενοποίησης) διαµορφώθηκαν ως εξής 
(ποσά σε χιλ. ευρώ): 
 

Εταιρία Χώρα 
Πωλήσεις 

2016 
Πωλήσεις 

2015 ∆% 

Κέρδη / 
(Ζηµίες) προ 
φόρων 2016 

Κέρδη / 
(Ζηµίες) προ 
φόρων 2015 ∆% 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΒΕΕ Ελλάδα 140.059 128.690 8,83% 22.164 17.293 28,17% 

ROMCOLOR 2000 S.A. Ρουµανία 20.828 16.881 23,38%   2.668  1.575  69,40% 

GLOBAL COLORS 
POLSCA S.A. Πολωνία 17.737 17.394  1,97%    1000             519 92.68%  

SENKROMA A.S. Τουρκία 12.216 13.250     -175     -910  

SHANGHAI  HiTeC  
PLASTICS CO Κίνα 64.773 61.102 6,01%  12.504          9.909 26.19% 

AGRIPOLYANE S.A.S.U. Γαλλία 28.752 28.668 0,29%      607      637     

GLOBAL COLORS z.a.o. Ρωσία 13.906 12.150 14,45%   1.987       52 3721.15% 

RAINBOW 
TECHNOLOGIES LTD Κύπρος 516 655   

 
 

    962     400 140.5% 

 
 
 
 

1. Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  
 
Η 41η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας πραγµατοποιήθηκε στις 24/06/2016 και 
ολοκληρώθηκε στις 22/07/2016. 
Εκπροσωπήθηκε το 91,761% και το 92,961% αντίστοιχα, των µετόχων που αποφάσισαν οµόφωνα τα 
παρακάτω: 
1.-Έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιηµένων) της εταιρικής χρήσης 
2015 ( 01.01.2015 - 31.12.2015) καθώς και των εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού 
Ελεγκτή της Εταιρίας 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 2015. 
3.-Μη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε επιστροφή µετρητών στους µετόχους, µε µείωση 
της ονοµαστικής αξίας της µετοχής. 
4.-Έγκριση αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που προσφέρουν στην Εταιρία υπηρεσίες 
πέραν των καθηκόντων τους  ως ∆ιοικητικών Συµβούλων. 
5.-Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2016 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.helex.gr). 
 

2. Προοπτικές και Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες για το 2017 
Προοπτικές 

Το 2017 αναµένουµε ικανοποιητική ζήτηση για τα προϊόντα µας αλλά και έντονο ανταγωνισµό.  

Στο 1ο εξάµηνο του έτους αναµένεται να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και να τεθούν σε λειτουργία δυο 
νέες γραµµές παραγωγής εγχρώµων και προσθέτων masterbatch στα εργοστάσια µας στην Ρουµανία και 
στην Ρωσία αντίστοιχα. Επίσης αναµένεται να ολοκληρωθεί η µετεγκατάσταση του υποκαταστήµατος 
Αθηνών της Εταιρίας σε νέο ενοικιαζόµενο χώρο µε αναβάθµιση των εγκαταστάσεων του. 

Σε εξέλιξη βρίσκονται στο εργοστάσιο του Ηρακλείου: 

Η επένδυση σε νέα µεγάλη γραµµή παραγωγής πλαστικών φύλλων µε ταυτόχρονη επέκταση των 
υποδοµών του εργοστασίου που αναµένετε να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία το 1ο τετράµηνο του 2018. 
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Παραγγελία νέας γραµµής ανακύκλωσης πλαστικών υψηλής τεχνολογίας. 

Κατασκευή νέων γραφείων για στέγαση του κέντρου engineering του Οµίλου.   

Η εγκατάσταση οµιλικού προγράµµατος για την κεντρική παρακολούθηση της συντήρησης του 
εξοπλισµού όλων των Εταιριών. 

Στις θυγατρικές εταιρίες προχωρεί η αδειοδότηση και κατασκευή νέων µεγάλων αποθηκευτικών χώρων 
στα εργοστάσια της Εταιρίας στην Ρουµανία και στην Κίνα 
 
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
 
- ∆ιακύµανση τιµών πρώτων υλών 
 
Οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιεί η Εταιρία 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 Εταιρία 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 2016 αναµένουµε ο κίνδυνος αυτός να είναι αυξηµένος ειδικά στην 
Ελληνική αγορά λόγω των γνωστών προβληµάτων της οικονοµίας µας. 
 
Η Εταιρία 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 31.12.2016 σωρευµένη 
πρόβλεψη ποσού 4.772 χιλ. ευρώ για την Εταιρία και 6.065 χιλ. ευρώ για τον Όµιλο.  
 
- Συναλλαγµατικός Κίνδυνος  
 
Η Εταιρία 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 Εταιρία 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 Εταιρίας και του 
Οµίλου, η διοίκηση της Εταιρίας 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 Εταιρία 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 2016 ανήλθε σε 274.643. χιλ. ευρώ 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,79% σε σύγκριση µε το 2015.  
 
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας το 2016 ανήλθε σε 140.059 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας µείωση κατά 
8,83% σε σύγκριση µε το 2015.  
 
Καθαρά κέρδη προ φόρων: Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) για το Όµιλο, παρουσίασαν αύξηση κατά 
20,01% και ανήλθαν σε 45.394 χιλ. ευρώ.  
 
Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) για την Εταιρία, παρουσίασαν αύξηση κατά 20.50% και ανήλθαν σε 
23.075 χιλ. ευρώ. 
 
Για την καλύτερη κατανόηση της εξέλιξης των µεγεθών, των επιδόσεων και της θέσης της Εταιρίας και 
του Οµίλου παρατίθενται αµέσως κατωτέρω βασικοί χρηµατοοικονοµικοί και µη δείκτες, όπως είχαν 
διαµορφωθεί την 31/12/2016 σε σύγκριση µε τους δείκτες της 31/12/2015. 
 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ     
Γενική Ρευστότητα 3,13 3,53 4,15 7,05 
Ειδική Ρευστότητα 2,10 2,38 3,02 5,03 
     
ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ     
Ταχύτητα εισπράξεως Απαιτήσεων (ηµέρες) 92 97 121 123 
Ταχύτητα Εξόφλησης Προµηθευτών (ηµέρες) 53 39 67 36 
Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεµάτων (ηµέρες) 99 91 90 91 
     
ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ     
Αποδοτικότητα Ενεργητικού 13,97% 10,60% 11,77% 10,29% 
Αποδοτικότητα  Ιδίων Κεφαλαίων (προ φόρων) 19,85% 14,85% 14,62% 12,29% 
     
ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ     
Ίδια Κεφάλαια προς συνολικά 70,37% 71,38% 80,47% 83,70% 
 
 

4. Σηµαντικές Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα Μέρη 
 
Οι σηµαντικότερες συναλλαγές της Εταιρίας µε συνδεδεµένα µε αυτή πρόσωπα κατά την έννοια του 
∆.Λ.Π. 24, αφορούν συναλλαγές τις Εταιρίας 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 
Εταιρίες εκτός Οµίλου (µέτοχοι µειοψηφίας) και σε συναλλαγές µε Εταιρία 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 Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 17.248.896,00 διαιρούµενο σε 41.068.800 
κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,42 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 Εταιρίας είναι κοινές ονοµαστικές µε δικαίωµα ψήφου. 
 
2) ∆εν υπάρχουν περιορισµοί στη µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρίας. 
 
3) Με ηµεροµηνία 31/12/2016 ο κος Εµµανουήλ Λεµπιδάκης κατέχει ποσοστό 26,00% και ο κος Μιχαήλ 
Λεµπιδάκης κατέχει ποσοστό 24,073%  του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κανένα άλλο φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του µετοχικού κεφαλαίου. 
 
4) ∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρίας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 
 
5) ∆εν προβλέπονται από το καταστατικό της Εταιρίας περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. 
 
6) ∆εν είναι γνωστή στην Εταιρία, 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 Εταιρίας 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 
Εταιρίας υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση τις προτάσεις για τροποποίηση του καταστατικού της 
Εταιρίας, για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και έτσι αποφασίζει η Γενική Συνέλευση για την αύξηση 
του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. 
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 Εταιρίες 
µπορούν, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων τους, να αποκτούν ίδιες µετοχές µέσω του 

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Θυγατρική Εταιρεία

Πωλήσεις 
Αποθεµάτων

Αγορές 
Αποθεµάτων

Άλλα Έσοδα Έξοδα ∆ιάθεσης Άλλα Έξοδα

Χρηµατοοικο

νοµικό 
Κόστος 

Πωλήσεις 
Παγίων

Αγορά  Παγίων
Απαιτήσεις από Εµπορική 

∆ραστηριότητα

Υποχρεώσεις από 
Εµπορική 

∆ραστηριότητα

ROMCOLOR 2000 S.A. 1.539.590,45 2.985.637,34 3.635,00 129.923,92 621.383,79 340,37

GLOBAL COLORS POLSCA S.A. 758.650,99 1.694.392,71 15.684,00 209.281,76 9.020,00

SENKROMA A.S. 3.155.555,92 81.089,40 2.540,00 107.848,67 24.044,19 3.114,27 915.579,01 149.949,80

SHANGHAI HITEC PLASTICS CO 5.799.955,48 1.406.895,3674.465,00 42.508,43 1.538,49 2.631,62 833.875,70 487.043,50

GLOBAL COLORS ZAO 473.999,27 11.400,00 58.381,03 5.767,66 996.143,66

AGRIPOLYANE S.A.S.U. 4.120.341,15 270.867,95 9.250,00 7.225,00 20.690,44 23.329,34 1.810.082,57

ΕΤΕΠΛΑ 14.327,10

ΣΥΝΟΛΟ 15.848.093,26 6.450.282,76 105.574,00 115.073,67 42.508,43 103.115,66 140.344,34 25.960,96 5.400.673,59 646.353,67
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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 Εταιρίας 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 Εταιρία, η οποία να τίθεται σε 
ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής αναφερόµενης στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν 
δηµόσιας πρότασης. 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

1. Ο Όµιλος κατά την 31.12.2016 απασχολούσε 963 άτοµα και η Εταιρία 385 άτοµα αντίστοιχα 
έναντι 926 άτοµα ο Όµιλος και η Εταιρία 369 την 31.12.2015. 

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 
2016. 

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. 
 

Εναλλακτικοί ∆είκτες Μέτρησης Απόδοσης (Ε∆ΜΑ)  
Στα πλαίσια λήψης αποφάσεων σχετικά µε τον χρηµατοοικονοµικό, λειτουργικό και στρατηγικό 
σχεδιασµό του καθώς και για την αξιολόγηση των επιδόσεών του, ο Όµιλος χρησιµοποιεί Εναλλακτικούς 
∆είκτες Μέτρησης Απόδοσης (Ε∆ΜΑ). Αυτοί οι δείκτες εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο στην καλύτερη 
κατανόηση των χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών αποτελεσµάτων του Οµίλου, της 
χρηµατοοικονοµικής του θέσης καθώς και της κατάστασης ταµιακών ροών. Ο Όµιλος εφαρµόζει για 
πρώτη φορά στη χρήση του 2016 Εναλλακτικούς ∆είκτες Μέτρησης Απόδοσης (Ε∆ΜΑ) που απορρέουν 
από τις οικονοµικές καταστάσεις. Οι εναλλακτικοί δείκτες (Ε∆ΜΑ) θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 
πάντα σε συνδυασµό µε τις οικονοµικές καταστάσεις που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ και σε 
καµία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά.  
 
Κατά την περιγραφή των εξελίξεων και επιδόσεων του Οµίλου, χρησιµοποιούνται οι παρακάτω δείκτες :  
ΕΒΙΤ (Ο δείκτης κερδών πριν από χρηµατοοικονοµικές και επενδυτικές δραστηριότητες και 
φόρους)  
Ο δείκτης EBIT εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσµάτων του Οµίλου και 
υπολογίζεται ως εξής: Κύκλος εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα µείον το σύνολο των 
λειτουργικών εξόδων, πριν από χρηµατοοικονοµικές και επενδυτικές δραστηριότητες. Το περιθώριο EBIT 
(%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBIT µε το σύνολο του κύκλου εργασιών.  
EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηµατοοικονοµικές και επενδυτικές 
δραστηριότητες, αποσβέσεις και αποµειώσεις και φόρους).  
Ο δείκτης EBITDA επίσης εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσµάτων του 
Οµίλου και υπολογίζεται ως εξής: Κύκλος εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα µείον το σύνολο 
των λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις παγίων στοιχείων, αποσβέσεις επιχορηγήσεων και 
αποµειώσεις και πριν από χρηµατοοικονοµικές και επενδυτικές δραστηριότητες. Το περιθώριο EBITDA 
(%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA µε το σύνολο του κύκλου εργασιών.  
Καθαρός ∆ανεισµός (Βραχυπρόθεσµα πλέον Μακροπρόθεσµα δάνεια τέλους χρήσης µείον 
∆ιαθέσιµα και Ταµιακά ισοδύναµα) 
Υπολογίζεται ως το άθροισµα των Βραχυπρόθεσµων και Μακροπρόθεσµων ∆ανείων τέλους χρήσης µείον 
το υπόλοιπο του λογαριασµού «∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα» τέλους χρήσης. 



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

  
Σελ. 11  

  

Συνολικός ∆ανεισµός (Άθροισµα Βραχυπρόθεσµων + Μακροπρόθεσµων δανείων τέλους χρήσης / 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων) 
Υπολογίζεται ως ο λόγος του αθροίσµατος βραχυχρόνιων και µακροχρόνιων δανείων τέλους χρήσης προς 
το σύνολο ιδίων κεφαλαίων τέλους χρήσης. 
Καθαρός δανεισµός/EBITDA 
Υπολογίζεται ως ο λόγος του καθαρού δανεισµού προς τα προσαρµοσµένα κέρδη  
προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της χρήσης. 

 
 

6. ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης: 
 
Η παρούσα δήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 43ββ του κ.ν. 2190/1920 και 
αποτελεί µέρος της Ετήσιας Έκθεσης του ∆.Σ. της Εταιρίας. 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1. Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς συµµόρφωσης της Εταιρίας µε τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 
1.2 Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών. Ειδικές διατάξεις του 
Κώδικα που δεν εφαρµόζει η Εταιρία και εξήγηση των λόγων της µη εφαρµογής. 
1.3 Πρακτικές Εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η Εταιρία 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. 
2.4 Περιγραφή της πολιτικής πολυµορφίας των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της 
Εταιρίας 
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 Εταιρίας σε σχέση µε τη διαδικασία σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο οι εταιρίες διοικούνται και 
ελέγχονται. Η εταιρική διακυβέρνηση αρθρώνεται ως ένα σύστηµα σχέσεων ανάµεσα στη ∆ιοίκηση της 
Εταιρίας, 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 Εταιρίας µε τον Κώδικα 
 Στη χώρα µας κατά την ηµεροµηνία καταρτίσεως της παρούσας δήλωσης δεν υφίστανται πλείονες του 
ενός ευρέως αποδεκτοί Κώδικες Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΚΕ∆) οι οποίοι να θεσπίζουν πρότυπα 
βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης για τις ελληνικές εταιρίες, έλλειψη η οποία διαφοροποιεί την 
Ελλάδα από τις άλλες χώρες – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθιστά πιο δύσκολη την συµµόρφωση 
των ελληνικών εταιριών µε τις επιταγές της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας όσον αφορά την Εταιρική 
διακυβέρνηση. 
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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 εταιριών 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 Εταιρίας, 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 και ο νόµος 4449/2017 που ορίζει το πλαίσιο ελέγχου των 
ετήσιων και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Τέλος ο 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. 
Η Εταιρία µας συµµορφώνεται πλήρως µε τις επιταγές και τις ρυθµίσεις των κατά τα ανωτέρω 
αναφεροµένων νοµοθετικών κειµένων, 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 Εταιρία 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 Εταιρία. 
Η διαµόρφωση του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, ο οποίος αφενός µεν θα συµπεριλαµβάνει και 
ενσωµατώνει τις ελάχιστες υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις ως άνω νοµοθετικές διατάξεις και 
αφετέρου θα υιοθετεί πρακτικές Εταιρικής διακυβέρνησης που συνάδουν µε τις δραστηριότητες της 
Εταιρίας και εξυπηρετούν τις ανάγκες της µε στόχο την προαγωγή της διαφάνειας και την 
αποτελεσµατικότητα των λειτουργιών της Εταιρίας, 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 Εταιρία, πλην όµως δεν έχει 
ολοκληρωθεί. 
Ενόψει των ανωτέρω και επί σκοπώ πλήρους συµµόρφωσης της Εταιρίας µας µε τις επιταγές του ν. 
3873/2010, η Εταιρία µας δηλώνει αφενός µεν ότι κατά το παρόν χρονικό στάδιο υιοθετεί ως Κώδικα 
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΚΕ∆) τον γενικά ευρέως αποδεκτό Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που 
διαµορφώθηκε από τον Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.) και κατόπιν τροποποιήθηκε 
στο πλαίσιο της πρώτης αναθεώρησής του από το Ελληνικό Συµβούλιο Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
(ΕΣΕ∆) όπως δηµοσιοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2013, στον οποίο Κώδικα δηλώνει ότι υπάγεται, 
αφετέρου δε 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 
Εταιρίας (http://www.plastikakritis.com) και προς τούτο θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση της Εταιρίας, 
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 Εταιρία και εξήγηση των λόγων της µη εφαρµογής 
Η Εταιρία βεβαιώνει κατ' αρχάς µε την παρούσα δήλωση ότι εφαρµόζει πιστά και απαρέγκλιτα τις 
διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας οι οποίες διαµορφώνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να 
πληροί οποιοσδήποτε Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, εφαρµοζόµενος από Εταιρία, οι µετοχές της 
οποίας διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη αγορά. 
Οι εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενσωµατώνονται στον ως άνω Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
(Σ.Ε.Β., όπως τροποποιήθηκε από το Ε.Σ.Ε.∆.) στον οποίο η Εταιρία 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. 
 



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

  
Σελ. 13  

  

� 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., λόγω του ότι βάση της υπάρχουσας δοµής και λειτουργίας της εταιρίας δεν κρίνεται ως 
απαραίτητη. Όσον αφορά την επιτροπή εισηγήσεως των αµοιβών των εκτελεστικών µελών και των 
βασικών ανώτατων στελεχών, αφενός διότι η πολιτική της Εταιρίας σε σχέση µε τις αµοιβές αυτές είναι 
σταθερή και διαµορφωµένη και αφετέρου λόγω του µεγέθους της Εταιρίας, η ύπαρξή της 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 Εταιρίας η δηµιουργία της διάκρισης αυτής. 
- 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 Εταιρίας, πολιτικές 
διαχείρισης συγκρούσεων συµφερόντων ανάµεσα στα µέλη του και στη Εταιρία, καθώς οι εν λόγω 
πολιτικές δεν έχουν ακόµα διαµορφωθεί. 
 

IV. Κανονισµός λειτουργίας και πρόγραµµα συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
- ∆εν υφίσταται συγκεκριµένος κανονισµός λειτουργίας του ∆Σ., καθώς οι διατάξεις του Καταστατικού 
της Εταιρίας, οι οποίες σηµειωτέον 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 Εταιρίας, 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 Εταιρίας 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 Εταιρίας. 
 

VΙ. Σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
- ∆εν ισχύει η πρακτική που αναφέρει ο κώδικας  όσον αναφορά την επανεκλογή των ανεξάρτητων µη 
εκτελεστικών µελών που έχουν θητεύσει περισσότερα των 12 ετών.  
 - ∆εν ισχύει η πρακτική που αναφέρει ο κώδικας όσον αναφορά το ποσοστό των µη εκτελεστικών  καθώς 
και των ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών στη σύνθεση του ∆Σ. 
Η αλλαγή της σύνθεσης του ∆Σ λόγω των παραπάνω αιτιών δεν κρίνεται ως αναγκαία ενόψει της 
οργανωτικής δοµής και λειτουργίας άλλα και του µεγέθους της Εταιρίας. 
 

VΙΙ. Θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
- Η θητεία των µελών του ∆Σ βάσει του καταστατικού της εταιρίας είναι πέντε (5) έτη. Η µείωσή της σε 
τέσσερα (4) έτη δεν κρίνεται ως αναγκαία βάσει της οργανωτικής δοµής της Εταιρίας. 
 
 

� Μέρος Β' – Εσωτερικός έλεγχος 
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Ι. Εσωτερικός έλεγχος – Επιτροπή Ελέγχου 
-  Η επιτροπή ελέγχου δεν συνέρχεται άνω των τριών (3) φορών ετησίως, εφόσον καλύπτονται επαρκώς οι 
ανάγκες του εποπτικού της ρόλου. 
- ∆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 Εταιρίας δεν έχει αξιολογηθεί ως αναγκαία µέχρι 
σήµερα. 
- 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. 
 

� 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 Εταιρία επιπλέον των προβλέψεων του νόµου. 
 
Η Εταιρία 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 επιτρέπουν την αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων του και  
αντικατοπτρίζουν το µέγεθος, τη δραστηριότητα και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης. Το ∆Σ  
χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο ακεραιότητας και διαθέτει ποικιλοµορφία γνώσεων, προσόντων και 
εµπειρίας, που ανταποκρίνονται στους Εταιρικούς στόχους.  
 

• Το ∆Σ αποτελείται από έντεκα (11) µέλη. 
• Τα µέλη του ∆Σ εκλέγονται από τους µετόχους µε µέγιστη θητεία πέντε (5) χρόνων, χωρίς όµως 

να αποκλείεται η επανεκλογή τους. ∆εν επιτρέπεται η αντικατάσταση του συνόλου των µελών σε 
µία και µόνη Γενική Συνέλευση, και η διαδοχή των µελών του ∆Σ συντελείται σταδιακά.  

 
• Τα ονόµατα των µελών του ∆Σ που υποβάλλονται για εκλογή ή επανεκλογή 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. 
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• Τουλάχιστον το ένα τρίτο του ∆Σ αποτελείται από µη εκτελεστικά µέλη και 2 από τα µέλη είναι 
ανεξάρτητα, απαλλαγµένα από συγκρούσεις συµφερόντων µε την Εταιρία, και από στενούς 
δεσµούς µε τη ∆ιοίκηση, τους βασικούς µετόχους ή την Εταιρία.  
 

• Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη δεν επιτρέπεται να 
κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 0,5% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ούτε να έχουν 
σχέση εξάρτησης µε την Εταιρία ή µε πρόσωπα που συνδέονται µε την Εταιρία. Τα ανεξάρτητα 
µέλη διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων. Το ∆Σ καθορίζει 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 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 Εταιρίας ή θυγατρικής της εντός των προηγούµενων τριών (3) ετών,  

• λαµβάνει ή έχει λάβει από την Εταιρία, 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 Εταιρίας, 

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

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

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

 
2.2 Πληροφορίες για τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
2.2.1 Η Γενική Συνέλευση της 27ης Ιουνίου 2014, εξέλεξε µε το σύνολο των παριστάµενων ψήφων 
(24.220.199) το  ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα µέλη: 
 
 

1. Ιωάννη Λεµπιδάκης Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας (εκτελεστικό µέλος) 
2. Άννα Λεµπιδάκη Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας (εκτελεστικό µέλος) 
3. Κωνσταντίνος Περάκης Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας (εκτελεστικό 

µέλος) 
4. Μιχαήλ Λεµπιδάκης ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας 

(εκτελεστικό µέλος) 
5. Εµµανουήλ Λεµπιδάκης ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας 

(εκτελεστικό µέλος) 
6. Μελάς Ιωάννης Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας (εκτελεστικό µέλος) 
7. Κυκριλής Εµµανουήλ Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας (εκτελεστικό µέλος) 
8. Βαλεργάκης Γεώργιος Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας (µη εκτελεστικό µέλος) 
9. Κόρκακας Γεώργιος Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας (µη εκτελεστικό µέλος) 
10. ∆ηµήτριος Αρµάος Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας (ανεξάρτητο µη 

εκτελεστικό µέλος) 
11.  Εµµανουήλ Ανδρεαδάκης Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας (ανεξάρτητο µη 

εκτελεστικό µέλος) 
 
Το ως άνω αναφερόµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η θητεία του οποίου λήγει την 30η 

Ιουνίου 2019, 
ανασυγκροτήθηκε µε την από 13-03-2017 απόφασή του ως εξής : 
 

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

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

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

(εκτελεστικό µέλος) 
6. Ιωάννη Μελά Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας (εκτελεστικό µέλος) 
7. Εµµανουήλ Κυκριλή Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας (µη εκτελεστικό µέλος) 
8.  Γεώργιο Βαλεργάκη Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας (εκτελεστικό µέλος) 
9. Γεώργιο Κόρκακα Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας (εκτελεστικό µέλος) 
10. ∆ηµήτριο Αρµάο Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας (ανεξάρτητο µη εκτελεστικό 

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

εκτελεστικό µέλος) 
 
 
2.3 Επιτροπή Ελέγχου 
 
2.3.1 Η Γενική Συνέλευση της 27ης Ιουνίου 2014 οµόφωνα όρισε ως µέλη της επιτροπής ελέγχου σύµφωνα 
µε το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 τους: 
 
1. Εµµανουήλ Ανδρεαδάκη (πρόεδρος, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος) 
2. ∆ηµήτριο Αρµάο (ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος) 
3. Γεώργιο Κόρκακα (µη εκτελεστικό µέλος) 

 
Με την από 13-03-2017 απόφαση του ∆Σ η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται εκ νέου ότι 
αποτελείται από τα εξής µέλη (η απόφαση αυτή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα ανακοινωθεί στην 
αµέσως προσεχή Γενική Συνέλευση όπου και θα οριστικοποιηθεί η σύνθεση της Επιτροπής): 
 
4. Εµµανουήλ Ανδρεαδάκη (πρόεδρος, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος) 
5. ∆ηµήτριο Αρµάο (ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος) 
6. Εµµανουήλ Κυκριλή (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 Εταιρίας, 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 Εταιρίας. 

3. Εξετάζει την Επάρκεια του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της Εταιρίας 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 Εταιρίας οι οποίες καταρτίζονται βάση των 
∆ιεθνών Χρηµατοοικονοµικών Ελεγκτικών Προτύπων (IFRS) και εισηγείται την έγκριση η µη 
αυτών στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας. 

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

9. Συστήνει το νόµιµο ελεγκτή η το ελεγκτικό γραφείο (ο Ελεγκτής) στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 
προκειµένου το τελευταίο να υποβάλει την πρόταση του για τον ορισµό νόµιµου 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 Εταιρία και την παροχή άλλων υπηρεσιών (πχ 
συµβουλευτικών) από το νόµιµο 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 Εταιρίας, καθώς και όποιες σηµαντικές αλλαγές που µπορεί να προκύψουν στο πλάνο έλεγχου 
του. 

14. ∆ιασφαλίζει την ανεξάρτητη λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.  
15. Προτείνει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο τον διορισµό, αντικατάσταση και παύση του Εσωτερικού 

Ελεγκτή ενώ είναι υπεύθυνη για την περιοδική αξιολόγηση της απόδοσης του. 
16. Εγκρίνει το καταστατικό λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικοί Έλεγχου καθώς και τις οποίες 

τροποποιήσεις του. 
17. 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. 

18. Εγκρίνει το ήδη συµφωνηµένο µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας προϋπολογισµό του Ετησίου Πλάνου 
Έλεγχου. 

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

20. 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. 

21. ∆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. 

22. ∆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.  

Η Επιτροπή ελέγχου πραγµατοποίησε τρεις συνεδριάσεις εντός του 2016.  
 

2.4 Περιγραφή της πολιτικής πολυµορφίας ως προς τα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα της 
Εταιρίας 
 
Στα πλαίσια της εκπλήρωσης του θεµελιώδους σκοπού λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που δεν 
είναι άλλος από την προάσπιση του γενικού εταιρικού συµφέροντος και την επιδίωξη βιώσιµης ανάπτυξης 
της Εταιρίας, βασικό µέληµα της ∆ιοίκησης υπήρξε διαχρονικά η κατάλληλη πολυµορφική σύνθεση του 
∆Σ και της Επιτροπής Ελέγχου από άτοµα επαρκώς καταρτισµένα, έµπειρα, µε ακεραιότητα χαρακτήρα 
και µε τις ανάλογες διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες που ενεργούν βάσει των αρχών και του 
οράµατος της Εταιρίας. 
Τα παραπάνω αναφερόµενα όργανα απαρτίζονται από άτοµα που καλύπτουν ένα ευρύ ηλικιακό φάσµα,  
στην πλειονότητά τους πτυχιούχοι και µε µακρά επαγγελµατική εµπειρία. 
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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 Εταιρίας, συγκαλούµενο από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο και δικαιούµενο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία, 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 Εταιρίας 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 Εταιρίας, 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 Εταιρίας, ζ) την εκλογή Ελεγκτών και η) τον 
διορισµό εκκαθαριστών. 
 
Σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Νόµου 3884/2010, η Εταιρία 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 Εταιρίας, 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 Εταιρίας εντός 15 ηµερών από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης.  
Η διαδικασία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων καθορίζεται από το καταστατικό της 
Εταιρίας και είναι εναρµονισµένη µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως αυτός έχει αναθεωρηθεί και 
µε τις διατάξεις του ν. 3884/2010. 
 
 
4. Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων 
 
4.1 Κύρια χαρακτηριστικά του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 
 
Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας περιλαµβάνει το σύνολο των πολιτικών, διαδικασιών, 
καθηκόντων, συµπεριφορών και άλλων στοιχείων που τη χαρακτηρίζουν, τα οποία τίθενται σε εφαρµογή 
από το ∆Σ, τη ∆ιοίκηση και το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναµικό της και έχουν ως στόχους : 
 

• Την αποτελεσµατική και αποδοτική λειτουργία της, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται κατάλληλα 
στους κινδύνους που σχετίζονται µε την επίτευξη των επιχειρηµατικών της στόχων. Ο παρών 
στόχος περιλαµβάνει επίσης την περιφρούρηση των περιουσιακών στόχων της Εταιρίας από µη 
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ορθή χρήση ή από απώλεια, συµπεριλαµβανοµένης της πρόληψης και της αποκάλυψης πιθανής 
απάτης. 

• Τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της παρεχόµενης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, τόσο 
εντός όσο και εκτός της Εταιρίας. 

• Τη συµµόρφωση µε τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς, συµπεριλαµβανοµένων και των 
εσωτερικών εταιρικών πολιτικών. 

 
Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου παρακολουθείται εποπτικά από την Επιτροπή Ελέγχου για λογαριασµό 
του ∆Σ, ενώ η αποδοτικότητά του αξιολογείται από το ∆Σ, την Επιτροπή Ελέγχου και την µονάδα 
εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας. 
Επιπλέον η Εταιρία έχει αναπτύξει τα κατάλληλα κανάλια εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας για 
την καλύτερη λειτουργία του, καθώς και τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας σε εταιρικό επίπεδο, σε 
επίπεδο διαδικασιών και σε επίπεδο πληροφοριακών συστηµάτων. 
  
4.2 ∆ιαχείριση των κινδύνων της Εταιρίας σε σχέση µε τη διαδικασία σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων. 
 
Η αξιοπιστία της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης είναι θεµελιώδης για τον επιχειρησιακό σχεδιασµό 
και µεγάλο φάσµα εργασιών της ∆ιοίκησης. Σηµαντική στην κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών 
αναφορών είναι και η πληροφόρηση που αφορά τις λειτουργικές δραστηριότητες της εταιρίας. Η ύπαρξη 
και λειτουργία του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου διασφαλίζει την διαδικασία της χρηµατοοικονοµικής 
πληροφόρησης και την αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας.  
 
 
Μη χρηµατοοικονοµική κατάσταση 
(σύµφωνα µε τον Ν 2190 όπως ισχύει µετά την τροποποίηση από τον Ν 4403/16) 
 
Σύντοµη περιγραφή  
Η «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ» ιδρύθηκε το 1974 µε έδρα το Ηράκλειο Κρήτης και από το 1999 έχει 
εισαχθεί στην παράλληλη αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Είναι µία από τις πιο υγιείς και διεθνώς 
αναγνωρίσιµες Εταιρίες στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων πλαστικού που χρησιµοποιούνται στη 
γεωργία, τα τεχνικά έργα και σαν πρώτες ύλες στη βιοµηχανία πλαστικών. Η Εταιρία έχει ισχυρό 
εξαγωγικό προσανατολισµό και διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της, µε περισσότερο από τα 2/3 της 
παραγωγής να εξάγονται στο εξωτερικό. Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ, διατηρεί θυγατρικές Εταιρίες και 
παραγωγικές εγκαταστάσεις σε έξι χώρες του εξωτερικού: στην Κίνα, στην Πολωνία, στη Ρωσία, στη 
Ρουµανία, στη Γαλλία και στην Τουρκία, ενώ εξειδικεύεται στην παραγωγή των εξής προϊόντων: 

- Πλαστικά φύλλα για αγροτικές εφαρµογές  
- Masterbatches (πρώτες ύλες για τη βιοµηχανία πλαστικών)  
- Γεωµεµβράνες  
- Σωλήνες πολυαιθυλενίου  
- Ανακυκλωµένα πλαστικά  
- Ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές  

 
Η παραγωγή πλαστικών φύλλων για αγροτικές εφαρµογές αποτελεί µία από τις κύριες δραστηριότητες 
της εταιρίας. Έχοντας εµπειρία µεγαλύτερη των 45 ετών σε αυτόν τον τοµέα, η Εταιρία δίνει ιδιαίτερα 
µεγάλη έµφαση στην ποιότητα, την τεχνολογική καινοτοµία, την ανταγωνιστικότητα, την ευελιξία και την 
ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών, παράγοντες που την καθιστούν ως έναν από τους 
µεγαλύτερους και πιο γνωστούς παραγωγούς πλαστικών φύλλων για αγροτικές χρήσεις σε διεθνές 
επίπεδο. Επίσης η Πλαστικά Κρήτης ΑΕ ξεκίνησε την παραγωγή masterbatches το 1980 και σήµερα 
κατατάσσεται µεταξύ των 7 µεγαλύτερων παραγωγών masterbatches στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα η 
εταιρία διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, ενώ διαθέτει και µια 
δεύτερη εγκατάσταση στην Ελάτεια Φθιώτιδας. 
 
∆ιασφάλιση ποιότητας  
Πρωταρχικής σηµασίας προτεραιότητα για τη διοίκηση της εταιρίας αποτελεί η διασφάλιση της ποιότητας 
των παραγόµενων προϊόντων και των διεργασιών της. Όλες οι µονάδες παραγωγής του Οµίλου είναι 
πιστοποιηµένες σύµφωνα µε το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. Επιπλέον, η Εταιρία 
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εφαρµόζει σύστηµα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία σύµφωνα µε το πρότυπο OHSAS 
18001:2007 / EΛΟΤ 1801:2008. 
Επιπλέον, η Εταιρία έχει καθιερώσει και εφαρµόζει σύστηµα αξιολόγησης των προµηθευτών της, µε 
στόχο τον έλεγχο των πρώτων και βοηθητικών υλών που χρησιµοποιεί καθώς και την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων των πελατών. 
 
Έρευνα και καινοτοµία 
Η Εταιρία διαθέτει ετησίως σηµαντικά κονδύλια για την ανάπτυξη προγραµµάτων έρευνας και 
καινοτοµίας, προκειµένου να διευρύνει διαρκώς την γκάµα των προσφερόµενων προϊόντων της αλλά και 
να καταστήσει περισσότερο ανταγωνιστικό σε διεθνές επίπεδο το χαρτοφυλάκιο της. ∆ιαθέτοντας το 
κατάλληλο επιστηµονικό προσωπικό έχει κατορθώσει να δηµιουργεί µέχρι σήµερα διαρκώς νέα προϊόντα, 
προσαρµοσµένα στις απαιτήσεις του σύγχρονου πελάτη µε γνώµονα πάντα την προσφορά επώνυµου και 
ποιοτικού προϊόντος. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Εταιρία διαθέτει ήδη µία σειρά από διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας σε πολλές χώρες ανά τον κόσµο ενώ σύµφωνο µε αυτή τη φιλοσοφία της επιχείρησης είναι 
και το νέο επενδυτικό σχέδιο της εταιρίας για την δηµιουργία νέας γραµµής παραγωγής πλαστικών 
φύλλων για αγροτικές και τεχνικές εφαρµογές υψηλής τεχνολογίας. 
 
Περιβαλλοντική υπευθυνότητα 
Η Εταιρία έχει µία σαφή στρατηγική και δραστηριοποιείται ενεργά για την προστασία του περιβάλλοντος. 
Ειδικότερα, διαθέτει σύγχρονη µονάδα ανακύκλωσης πλαστικών και µηχανισµό συλλογής για τα 
χρησιµοποιηµένα φύλλα θερµοκηπίων στην Ελλάδα. Παράλληλα εκµεταλλεύεται τη χρήση 
ανακυκλωµένων υλικών σε ορισµένα από τα προϊόντα που παράγει για γενικές ή οικοδοµικές χρήσεις ή 
χρήση, ενώ παράλληλα προωθεί την παραγωγή γεωµεµβρανών, που χρησιµοποιούνται σε περιβαλλοντικά 
έργα (π.χ. ΧΥΤΑ) και σε έργα αποταµίευσης νερού (λιµνοδεξαµενές). Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι η 
Εταιρία έχει εγκαταστήσει στην ανατολική Κρήτη Αιολικό Πάρκο ισχύος 12 MW µε 14 ανεµογεννήτριες 
των 850 ΚW. Το Αιολικό Πάρκο παράγει ετησίως περίπου 40.000.000 kWh ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης 
έχει εγκαταστήσει 4 φωτοβολταϊκούς σταθµούς συνολικής ισχύος 340 KW. Οι δράσεις αυτές 
καταδεικνύουν την οικολογική συνείδηση της εταιρίας και συµβάλλουν στη µείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώµατος των δραστηριοτήτων της.  
 
Οι άνθρωποι  
Η Εταιρία διαθέτει εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό (23% επί του συνόλου των εργαζοµένων), 
καθώς και τεχνικό, το οποίο διαθέτοντας το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο και την απαιτούµενη 
εργασιακή εµπειρία, αποτελούν µία βασική παράµετρο της διαρκούς ανάπτυξης της επιχείρησης. 
Επιπλέον, η σωστή εκπαίδευση του προσωπικού αποτελεί από τα σηµαντικότερα στοιχεία για την 
επιτυχηµένη εξέλιξη της εταιρίας. Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ εκπαιδεύει συστηµατικά το προσωπικό 
της τόσο σε θέµατα γενικού ενδιαφέροντος, όσο και σε εξειδικευµένα θέµατα των δραστηριοτήτων της. Η 
Εταιρία δίνει µεγάλη σηµασία στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της δεδοµένου ότι µέσω αυτής 
της διαδικασίας το προσωπικό της αποκτά µεγαλύτερη εµπειρία µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η 
παραγωγικότητα και εν γένει οι δείκτες επιχειρηµατικών επιδόσεων και να µειώνονται τα λάθη κατά την 
διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Σε επίπεδο Οµίλου η Εταιρία απασχολεί πάνω από 950 άτοµα τα 
οποία κατανέµονται ως εξής:  
 

Εταιρία 
Πλήθος εργαζοµένων 
(% επι του συνόλου) 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 40% 

SHANGHAI 14% 
ROMCOLOR 8% 

GLOBAL COLORS 
POLSKA 11% 

AGRIPOLYANE 7% 
SENKROMA 11% 

GLOBAL COLORS 
ZAO 9% 

 



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

  
Σελ. 21  

  

Επίσης, στα πλαίσια αυτά, η εταιρία συνεργάζεται µε Ιατρικά Κέντρα για την πρόληψη της υγείας των 
εργαζοµένων της και επί σειρά ετών εφαρµόζει Πρόγραµµα Ιατρικών Εξετάσεων για το σύνολο του 
προσωπικού της.  
 
Κοινωνική υπευθυνότητα 
Η δραστηριότητα της Εταιρίας, έχει ως κύριο άξονα την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και της τοπικής 
οικονοµίας. Στο πλαίσιο αυτό και πάντα σύµφωνα µε την Εταιρική της κουλτούρα, υλοποιεί δράσεις 
στήριξης των τοπικών σχηµατισµών και λειτουργεί µε υπευθυνότητα απέναντι στις ανάγκες τις τοπικής 
κοινωνίας.   
 
Εταιρική υπευθυνότητα 
Ο Όµιλος δεσµεύεται ως προς την συµβολή του στην επίτευξη των στόχων της βιώσιµης ανάπτυξης όπως 
ετέθησαν από τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών µειώνοντας τους παράγοντες κινδύνου από την 
δραστηριότητά του µέσω των εφαρµοζόµενων πολιτικών του, στοχεύοντας έτσι στην δηµιουργία 
µεγαλύτερης αξίας για την οικονοµία, την κοινωνία και το περιβάλλον γενικότερα. 
Η επιχειρηµατική λειτουργία του Οµίλου στηρίζεται στην πιστή τήρηση των νόµων και στις αρχές της 
ηθικής ακεραιότητας, της δεοντολογίας και της διαφάνειας από το σύνολο του προσωπικού του, τα οποία 
διασφαλίζονται µέσω των αρχών του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και του εσωτερικού κανονισµού 
που εφαρµόζει ο Όµιλος.    
 
Η παρούσα ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης περιέχει όλα τα αναγκαία εκ του Νόµου στοιχεία, 
αποτελεί µέρος της Ετήσιας Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας και 
ενσωµατώνεται αυτούσια σε αυτήν. 
 
 
                                                    
                                                  Γιάννης Λεµπιδάκης 
                                                  Πρόεδρος ∆.Σ.  
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
Προς τους Μετόχους της 

 
Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και τις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας 
«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», οι οποίες 
αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης 
∆εκεµβρίου 2016, τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων και ταµιακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη 
σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και 
ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές 
δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών 
και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών 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 
χρηµατοοικονοµικών 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 χρηµατοοικονοµικές 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 χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.  Οι 
επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των 
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, 
που  οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο 
ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
εταιρικών και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας, µε σκοπό το σχεδιασµό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Εταιρίας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του 
εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης 
των εταιρικών και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών 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 χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρίας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και των θυγατρικών αυτής κατά 
την 31η ∆εκεµβρίου 2016, τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµιακές 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. 
 



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

  
Σελ. 23  

  

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 

1. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και της ∆ήλωσης Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που περιλαµβάνεται στην έκθεση 
αυτή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (µέρος Β), 
σηµειώνουµε ότι: 

α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής 
διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43ββ του κ.ν. 
2190/1920. 

β) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις της παραγράφου άρθρων 43α και 107Α και της παραγράφου 1 
(περιπτώσεις γ’ και δ’) του άρθρου 43ββ του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις 
συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η 
∆εκεµβρίου 2016. 

γ) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την Εταιρία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουµε 
εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου. 

 

 

 

Αθήνα, 29η Απριλίου 2017 

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, 

 

 

 

Ευθυµία Αλεξανδροπούλου  

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15411 

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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2016 2015 2016 2015

Σηµ.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώµατα πάγια 7 93.017 93.133 58.553 58.986

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 8 1.170 1.379 86 101

Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 9 0 0 19.222 19.222

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 10 1.501 708 1.385 591
Λοιπές απαιτήσεις 11 11.175 249 11.089 131

106.863 95.469 90.335 79.031

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέµατα 12 57.854 50.863 26.641 25.449

Πελάτες 13 63.124 64.063 41.880 41.188

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 14 8.571 6.616 6.189 4.326

Βραχυπρόθεσµες δόσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 7, 19 0 0 0 0

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 10 7 971 0 965
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 15 46.784 34.507 23.297 17.116

176.340 157.020 98.007 89.044
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 283.203 252.489 188.342 168.075

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Αποδιδόµενα στους µετόχους της Μητρικής:

Μετοχικό Κεφάλαιο 16 17.249 11.499 17.249 11.499

Υπέρ το άρτιο 16 593 593 593 593

Αποθεµατικά εύλογης αξίας 23.476 23.605 18.746 18.901

Λοιπά αποθεµατικά 17 57.309 59.830 45.584 49.918
Αποτελέσµατα εις νέον 100.657 84.697 69.383 59.767

199.284 180.224 151.555 140.678
∆ικαιώµατα µειοψηφίας: 11.826 10.427 - -

Σύνολο καθαρής θέσης 211.110 190.651 151.555 140.678

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆άνεια 19 7.651 8.777 7.500 8.500

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 21 5.056 5.508 3.716 4.294

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 22 2.647 2.530 1.972 1.956

Υποχρεώσεις απο χρηµατοδοτική µίσθωση 20 314 482 0 0

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 23 0 14 0 14

Λοιπές Προβλέψεις 10 0 0
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1 1 1 1

15.669 17.322 13.189 14.765

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές 19.035 12.893 11.225 4.144

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 18 19.065 17.435 1 2

Βραχυπρόθεσµες δόσεις µακροπροθέσµων δανείων 18 1.316 1.691 1.000 1.000

Βραχυπρόθεσµες δόσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 19 307 270 0 0

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 20 4.025 2.526 2.208 1.006

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 23 7 0 7 0
Λοιπές υποχρεώσεις & µεταβατικοί λογαριασµοί 23 12.669 9.701 9.157 6.480

56.424 44.516 23.598 12.632

Σύνολο υποχρεώσεων 72.093 61.838 36.787 27.397

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 283.203 252.489 188.342 168.075

Η Εταιρία

(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 – 31.12.2016 1.1 – 31.12.2015 1.1 – 31.12.2016 1.1 – 31.12.2015

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 26 274.643 257.182 140.059 128.690
Κόστος πωλήσεων 12, 26 -210.154 -200.901 -106.400 -100.583

Μικτά Κέρδη 64.489 56.281 33.659 28.107
Άλλα έσοδα 29 1.281 1.932 499 673

Έξοδα διαθέσεως -15.326 -14.714 -9.350 -8.691

Έξοδα διοικήσεως -8.345 -9.217 -2.910 -3.383
Άλλα έξοδα 30 -4.295 -2.873 -2.726 -762

Κέρδη εκµεταλλεύσεως 37.804 31.409 19.172 15.944
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 31 -508 -493 76 -1

Συναλλαγµατικές διαφορές 2.117 -1.155 733 383

Κέρδη / (Ζηµίες) από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 32 144 -53 144 0

Αποτελέσµατα από συγγενείς και θυγατρικές επιχειρήσεις 9 0 0 2.038 1.415
Αποτέλεσµα από αναπροσαρµογή εύλογης αξίας παγίων 0 -2.940 0 -449

Καθαρά Κέρδη προ φόρων 39.557 26.768 22.163 17.292
Φόρος εισοδήµατος 20 -10.550 -8.097 -6.183 -5.053

Καθαρά Κέρδη Χρήσεως 29.007 18.671 15.980 12.239

Τα Καθαρά Κέρδη της χρήσεως κατανέµονται σε:

-    Ιδιοκτήτες της Μητρικής εταιρείας 26.252 16.479 15.980 12.239
-    ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 2.755 2.192 - -

29.007 18.671 15.980 12.239

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 38.168 31.354 19.401 15.870

Αποσβέσεις ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 27 7.233 6.510 3.681 3.317
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων περιουσιακών στοιχείων 27 -7 -40 -7 -37

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων

και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 45.394 37.824 23.075 19.150

Σηµ.

Ο Όµιλος Η Εταιρία



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

  
Σελ. 26  

  

 
 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

2β. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος Χρήσεως 1.1 – 31.12.2016 1.1 – 31.12.2015 1.1 – 31.12.2016 1.1 – 31.12.2015

Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως, µετά από φόρους (α) 29,007 18,671 15,980 12,239

Νοµισµατικές προσαρµογές (ισολογισµών θυγατρικών) 18 -1,732 1,356 0 0

Αποτίµηση διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών

στοιχείων 10 -155 59 -155 60

Αποτελέσµατα δυνητικά ανακατατάξιµα στα κέρδη ή τις ζηµίες

µεταγεννέστερης περιόδου(β) -1,887 1,415 -155 60

Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζηµίες) χρήσης 0 -1 0 -1

Προσαρµογή αναβαλλόµενου φόρου αποθεµατικών εύλογης αξίας 0 -232 0 -232

Αυξηση αποθεµατικών από αναπροσαρµογή εύλογης αξίας 0 8,370 0 2520
Αποτελέσµατα δυνητικά µη-ανακατατάξιµα στα κέρδη ή τις ζηµίες

µεταγεννέστερης περιόδου(γ) 0 8,137 0 2,287

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα χρήσεως (α) + (β) + (γ) 27,120 28,223 15,825 14,586

Τα Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα χρήσεως κατανέµονται σε:
-    Ιδιοκτήτες της Μητρικής εταιρείας 24,662 24,476 15,825 14,586
-    ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 2,458 3,747 0 0

27,120 28,223 15,825 14,586

Κέρδη κατά µετοχή που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Μητρικής:
-    Βασικά σε ευρώ 32 0.6475 0.4065 0.3941 0.3019

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

Ο Όµιλος Η Εταιρία
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

Αποτελέσµατα 
εις νέον

Υπόλοιπο την 1.1.2015 14.237 593 16.552 56.160 71.770 7.330 166.642

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως, µετά από φόρους 16.479 2.192 18.671

Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζηµίες) -1 -1

Αναβ. Φόρος µεταβολής φορολογικού συντελεστή -232 -232

Επανεκτίµηση παγίων στοιχείων 7.226 -24 1.168 8.370
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα χρήσεως µετά από φόρους 59 963 6 387 1.415

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα χρήσεως 0 0 7.053 963 16.460 3.747 28.223

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου µε επιστροφή µετρητών στους µετόχους -2.738 -2.738

Αντιστροφή δικαιωµάτων µειοψηφίας από εισπραξη µερισµάτων

θυγατρικής 83 -83 0
∆ιανεµηθέντα κέρδη Θυγατρικών στη µειοψηφία µικτά µε φόρο

µερισµάτων -567 -567

∆ιαφορά από την ισοτιµία εισπραχθέντων µερισµάτων  322 322

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικά 2.707 -2.707 0

∆ιανεµηθέντα κέρδη -1.231 -1.231

Υπόλοιπο την 31.12.2015 11.499 593 23.605 59.830 84.697 10.427 190.651

Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ

∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της Μητρικής εταιρίας
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3. β) Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων του Οµίλου (τρέχουσας χρήσεως) 
 

 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

∆ιαφορά από 
έκδοση 

µετοχών υπέρ 
το άρτιο

Αποθεµατικά 
Εύλογης Αξίας

Λοιπά 
Αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 
εις νέον

Υπόλοιπο την 1.1.2016 11.499 593 23.605 59.830 84.697 10.427 190.651

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως, µετά από φόρους 26.252 2.755 29.007

Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζηµίες) 0 0

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα χρήσεως µετά από φόρους -155 -1.435 -297 -1.887

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα χρήσεως 0 0 -155 -1.435 26.252 2.458 27.120

Κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών 5.750 -5.750 0

Ανακατατάξεις από µεταβολή ποσοστών σε θυγατρική 26 43 -135 66 0

Ποσά που καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση 9 9

∆ιανεµηθέντα κέρδη Θυγατρικών στη µειοψηφία µικτά µε φόρο

µερισµάτων
-1.008 -1008

∆ιαφορά από την ισοτιµία εισπραχθέντων µερισµάτων  -173 -173

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικά 4.621 -4.621 0

Εξαγορά ποσοστών µειωψηφίας -540 -540

∆ιανεµηθέντα κέρδη -4.949 -4.949

Ανακατάταξη δικαιωµάτων µειοψηφίας από εισπραξη µερισµάτων

θυγατρικής
117 -117 0

Υπόλοιπο την 31.12.2016 17.249 593 23.476 57.309 100.657 11.826 211.110

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της Μητρικής εταιρίαςΠοσά σε χιλ ιάδες ευρώ

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

 
 
 

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 1.1.2015 14.237 593 16.553 49.141 49.536 130.060

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως, µετά από φόρους 12.239 12.239

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα χρήσεως µετά από φόρους 2.348 -1 2.347

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα χρήσεως 0 0 2.348 -1 12.239 14.586

Μεταφορά αποθεµατικών σε κέρδη (Φορολόγηση Ν.4172/2013) 0 0 0

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικά 778 -778 0

Μείωση ΜΚ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους -2.738 -2.738

∆ιανεµηθέντα κέρδη -1.230 -1.230

Υπόλοιπο την 31.12.2015 11.499 593 18.901 49.918 59.767 140.678

0 0 0 0 0 0

(Μεταβολή τρέχουσας χρήσεως)

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως, µετά από φόρους 15.980 15.980

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα χρήσεως µετά από φόρους -155 -155

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα χρήσεως 0 0 -155 0 15.980 15.825

Κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών, ως απόφαση ΓΣ 14/1/2016 5.750 -5.750 0

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικά 1.416 -1.416 0

∆ιανεµηθέντα κέρδη -4.948 -4.948

Υπόλοιπο την 31.12.2016 17.249 593 18.746 45.584 69.383 151.555
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4. α) Κατάσταση Ταµιακών Ροών του Οµίλου 
 

 
 
 
 
 

1.1. – 31.12.2016 1.1. – 31.12.2015

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 39.557 26.768

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 7.233 6.510

Προβλέψεις (και άλλα µη ταµιακά έξοδα / (έσοδα)) 2.696 3.977

Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας 60 6

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 508 493

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Αποθέµατα -7.096 -3.102

Πελάτες -1.599 -3.858

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις -1.908 1.196

Προµηθευτές 5.413 -8.315

Λοιπές υποχρεώσεις & µεταβατικοί λογαριασµοί -295 248

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -815 -690

Καταβληµένοι φόροι -9.230 -8.760

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 34.524 14.473

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων -1.408 -500

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -7.116 -7.064

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και αυλών παγίων 58 50

Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών και λοιπων επενδύσεων 973 0

Τόκοι εισπραχθέντες 249 375

Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -7.244 -7.139

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις / (πληρωµές) από αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου -58 -1.282

Εισπράξεις / (εξοφλήσεις) δανείων 696 6.416

∆εσµευµένες Καταθέσεις -10.964

Καθαρή ταµειακή ροή από εισπράξεις / πληρωµές χρηµατοδοτικών µισθώσεων -131 -262

Μερίσµατα πληρωθέντα -3.855 -925

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -14.312 3.947

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου 
(α) + (β) + (γ) 12.968 11.281

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως (Σηµ. 16) 34.507 22.663

Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών -691 563

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως (Σηµ. 16) 46.784 34.507

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

 
 
Οι Σηµειώσεις που παρατίθενται στις ακόλουθες σελίδες (32 – 76) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των 
Οικονοµικών Καταστάσεων. 
 

1.1. – 31.12.2016 1.1. – 31.12.2015

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 22.164 17.292

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 3.681 3.317

Προβλέψεις (και άλλα µη ταµιακά έξοδα / (έσοδα)) 2.348 1.320

Αποτελέσµατα  επενδυτικής δραστηριότητας -1.939 -1.489

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) -76 1

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Αποθέµατα -1.192 -2.839

Πελάτες -692 -5.184

Άλλες απαιτήσεις -3.523 781

Προµηθευτές 7.080 -9.735

Λοιπές υποχρεώσεις -378 562

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -112 -72

Καταβληµένοι φόροι -5.513 -5.975

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 21.848 -2.021

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων -868 -500

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -3.360 -3.294

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και αυλών παγίων 90 137

Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών και λοιπων επενδύσεων 973 0

Τόκοι εισπραχθέντες 157 201

∆εσµευµένες Καταθέσεις -10.964 0

Μερίσµατα εισπραχθέντα 2.038 1.415

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -11.934 -2.041

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις / (πληρωµές) από αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου -58 -1.282

∆εσµευµένες Καταθέσεις 0

Εισπράξεις / (εξοφλήσεις) δανείων -1.001 9.500

Εισπράξεις / (πληρωµές) χρηµατοδοτικών µισθώσεων 0 0

Μερίσµατα πληρωθέντα -2.674 -681

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -3.733 7.537

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου 
(α) + (β) + (γ) 6.181 3.475

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως (Σηµ. 16) 17.116 13.641

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως (Σηµ. 16) 23.297 17.116

Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ Η Εταιρία
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Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
1. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρία 
 
Η Εταιρία “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” («η 
Εταιρία») ιδρύθηκε το 1970 µε τη µορφή Εταιρίας Περιορισµένης Ευθύνης και το 1974 µετατράπηκε σε 
ανώνυµη Εταιρία σύµφωνα µε την 1663/31-7-1974 εγκριτική απόφαση του Νοµάρχη Ηρακλείου, που 
δηµοσιεύθηκε στο Ε.Μ. 3926/74 Φ.Ε.Κ. 
Έδρα της Εταιρίας είναι το Ηράκλειο Κρήτης και τα Κεντρικά της Γραφεία είναι εγκατεστηµένα στο 
ιδιόκτητο ακίνητό της στην Βιοµηχανική Περιοχή Ηρακλείου (τηλ. 2810-308500). 
Η Εταιρία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11326/06/Β/86/21. 
Η διάρκεια της Εταιρίας είναι πεντηκονταετής από την δηµοσίευση του Καταστατικού της, ήτοι µέχρι 
το έτος 2024. 
 
Η Εταιρία 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 

 
 
2. Πλαίσιο κατάρτισης των ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων  
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” 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 2016. 
 
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 2016 και περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρµοσθεί σε 
όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. 
 

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 2016 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 2016 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2012-2014 
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2012-2014,  εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 25 Σεπτεµβρίου 2014,  
έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκαν από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 15 ∆εκεµβρίου 2015 µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 2343/2015.   Οι κατωτέρω 
τροποποιήσεις που αφορούν  τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 5 και 7 και τα ∆ιεθνή 
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Λογιστικά Πρότυπα 19 και 34 δεν  αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρίας (ή και του Οµίλου) εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 
∆ΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόµενα προς Πώληση και ∆ιακοπείσες 
∆ραστηριότητες» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από µία µέθοδο διάθεσης σε µια άλλη (πχ πώληση ή διανοµή 
στους ιδιοκτήτες) δεν  πρέπει να θεωρείται σαν ένα νέο σχέδιο πώλησης αλλά µία συνέχιση του αρχικού 
σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρµογής των απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 5. Η τροποποίηση 
διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της µεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την ηµεροµηνία ταξινόµησής. 
 
∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 
Εξυπηρέτηση συµβάσεων µετά την µεταβίβαση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. 
Εάν µία επιχείρηση µεταβιβάζει ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο υπό όρους που επιτρέπουν 
στον µεταβιβάζοντα να αποαναγνωρίσει το περιουσιακό στοιχείο, το ∆.Π.Χ.Α. 7 απαιτεί να 
γνωστοποιούνται όλες οι µορφές συνεχιζόµενης ανάµειξης που µπορεί να έχει η µεταβιβάζουσα επί των 
µεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων. Το ∆.Π.Χ.Α. 7 παρέχει οδηγίες σχετικά µε το τι εννοεί µε τον 
όρο «συνεχιζόµενη ανάµειξη». Η τροποποίηση πρόσθεσε συγκεκριµένες οδηγίες προκειµένου να 
βοηθήσει τις διοικήσεις να προσδιορίσουν εάν οι όροι µιας σύµβασης για εξυπηρέτηση 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχουν µεταβιβαστεί συνιστά «συνεχιζόµενη 
ανάµειξη». Η τροποποίηση παρέχει το δικαίωµα (αλλά όχι την υποχρέωση) αναδροµικής εφαρµογής. 
Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις 
Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι η επιπρόσθετη γνωστοποίηση που απαιτείται από το ∆.Π.Χ.Α. 7 
«Γνωστοποίηση - Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν 
απαιτείται συγκεκριµένα για όλες τις ενδιάµεσες περιόδους, εκτός αν απαιτείται από το ∆.Λ.Π. 34. Η 
τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ. 
 
∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους-Εισφορές από εργαζόµενους» 
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Φεβρουαρίου 2015. Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της ύπαρξης ενεργού αγοράς υψηλής 
ποιότητας εταιρικών οµολόγων αξιολογείται µε βάση το νόµισµα στο οποίο εκφράζεται η υποχρέωση και 
όχι µε βάση τη  χώρα που υπάρχει η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργός αγορά υψηλής ποιότητας 
εταιρικών οµολόγων σε αυτό το νόµισµα, χρησιµοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών οµολόγων.  

 
∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, 
πρέπει να βρίσκονται είτε στις οικονοµικές καταστάσεις είτε να ενσωµατώνονται µε παραποµπές µεταξύ 
των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων και του σηµείου όπου συµπεριλαµβάνονται στη ενδιάµεση 
οικονοµική έκθεση (π.χ. στη έκθεση ∆ιαχείρισης). ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός 
της ενδιάµεσης οικονοµικής έκθεσης πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών µε τους ίδιους όρους και 
την ίδια στιγµή όπως και οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση 
στις λοιπές πληροφορίες µε αυτόν τον  τρόπο, τότε η ενδιάµεση οικονοµική έκθεση είναι ελλιπής. 
 
∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) –Εταιρίες Επενδύσεων: Εφαρµογή των 

εξαιρέσεων ενοποίησης 

Στις 18 ∆εκεµβρίου 2014 το Συµβούλιο εξέδωσε τροποποιήσεις στα  ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28 
για θέµατα που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της εφαρµογής των εξαιρέσεων ενοποίησης για τις Εταιρίες 
Επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1η Ιανουαρίου 2016, µε την νωρίτερη εφαρµογή να επιτρέπεται, και δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
∆ΛΠ  1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση  των  Οικονοµικών  Καταστάσεων» -Πρωτοβουλία 

Γνωστοποίησης 

Οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 που εξέδωσε το Συµβούλιο στις 18 ∆εκεµβρίου 2014, αποσαφηνίζουν ότι η 
σηµαντικότητα εφαρµόζεται για το σύνολο των οικονοµικών καταστάσεων και ότι η συµπερίληψη σε 
αυτές ασήµαντων πληροφοριών  µπορεί να εµποδίσει την χρησιµότητα των γνωστοποιήσεων. Επιπλέον, 
οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιµοποιούν την επαγγελµατική τους 
κρίση, καθορίζοντας το που  και µε ποια σειρά παρουσιάζονται οι πληροφορίες στις γνωστοποιήσεις επί 
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των οικονοµικών καταστάσεων. Επίσης διευκρινίζονται θέµατα σχετικά µε τα υποσύνολα και την 
παρουσίαση των στοιχείων των λοιπών συνολικών εισοδηµάτων  που προκύπτουν από τις επενδύσεις που 
λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης  Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
στις 18 ∆εκεµβρίου 2015. 
 
∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τροποποιήσεις)- ∆ιευκρινήσεις για τις επιτρεπτές  µεθόδους απόσβεσης 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση µεθόδων απόσβεσης βασισµένων στα έσοδα δεν είναι 
κατάλληλες για τον υπολογισµό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου καθώς τα έσοδα δεν 
θεωρούνται κατάλληλη βάση επιµέτρησης της ανάλωσης των οικονοµικών ωφελειών που 
ενσωµατώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Η ανωτέρω θέση δεν ισχύει όταν το άυλο 
περιουσιακό στοιχείο εκφράζεται ως µέτρο υπολογισµού των εσόδων ή όταν µπορεί να αποδειχθεί ότι τα 
έσοδα και η ανάλωση των οικονοµικών ωφελειών που απορρέουν από το άυλο περιουσιακό στοιχείο είναι 
στενά συνδεδεµένα. 
Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 2 ∆εκεµβρίου 2015. 
 
∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 41 (Τροποποιήσεις)- Γεωργία: Καρποφόρα Φυτά 

Οι τροποποιήσεις φέρνουν τα καρποφόρα φυτά (bearer plants), τα οποία χρησιµοποιούνται αποκλειστικά 
και µόνο για να αυξηθεί παραγωγή, στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 16  έτσι ώστε να αντιµετωπίζονται 
λογιστικά µε τον ίδιο τρόπο όπως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016, µε την νωρίτερη 
εφαρµογή να επιτρέπεται, και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 23 Νοεµβρίου 2015. 
 
∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»-Μέθοδος της Καθαρής Θέσης στις 
Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 27 την οποία εξέδωσε το Συµβούλιο στις 12 Αυγούστου 2014, επιτρέπει σε µία 
οντότητα να χρησιµοποιεί τη µέθοδο της καθαρής θέσης για τη λογιστικοποίηση των επενδύσεων της σε 
θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς, στις ατοµικές της οικονοµικές καταστάσεις. Αυτό συνιστά 
επιλογή λογιστικής πολιτικής για κάθε κατηγορία επενδύσεων. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στις 18 ∆εκεµβρίου 2015 . 
 
∆ΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Σχήµατα  υπό  κοινό  έλεγχο» -Λογιστικός χειρισµός της απόκτησης 

µεριδίου σε µια από κοινού δραστηριότητα 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ένας επενδυτής εφαρµόζει την µέθοδο της «απόκτησης» όταν αποκτά 
συµµετοχή σε µία κοινή επιχείρηση. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις  24 
Νοεµβρίου 2015.  
 
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους-Εισφορές από εργαζόµενους» 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Φεβρουαρίου 2015. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για εισφορές από εργαζοµένους ή τρίτους σε 
προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Ο στόχος της τροποποίησης είναι η απλοποίηση του λογιστικού 
χειρισµού των εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τον αριθµό των ετών υπηρεσίας των εργαζοµένων, 
για παράδειγµα, για τις εισφορές των εργαζοµένων που υπολογίζονται σύµφωνα µε ένα σταθερό ποσοστό 
του µισθού.  
 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρµοστεί 
νωρίτερα από την Εταιρία (ή και τον Όµιλο)   
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά  είναι 
υποχρεωτικά για  µεταγενέστερες περιόδους. Η Εταιρία (ή και ο Όµιλος) δεν έχει εφαρµόσει νωρίτερα τα 
κατωτέρω πρότυπα και µελετά την επίδραση τους στις οικονοµικές καταστάσεις. 
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∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» 

Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συµβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9, το οποίο περιλαµβάνει την 
ταξινόµηση και επιµέτρηση, την αποµείωση και τη λογιστική αντιστάθµισης. Το πρότυπο θα 
αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 39 και όλες τις προηγούµενες εκδόσεις του ∆ΠΧΑ 9. Τα χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων, ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, µε βάση το επιχειρηµατικό 
µοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των 
συµβατικών ταµιακών ροών των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από το τον 
πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 
δεν έχει αλλάξει σε σχέση µε  τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Η Εταιρία (ή και ο Όµιλος) βρίσκεται 
(βρίσκονται)  στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. 
Το ∆ΠΧΑ 9  εφαρµόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Νοεµβρίου 2016. 
 
∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» 

Στις 28 Μαΐου 2014 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» και 
συµπεριλαµβανοµένων και των τροποποιήσεων επί του προτύπου που εκδόθηκαν στις 11 Σεπτεµβρίου 
του 2015 είναι υποχρεωτικής εφαρµογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2018 και αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου. 
Το ∆ΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ∆ΛΠ 18, ∆ΛΠ 11 και τις διερµηνείες  Ε∆∆ΠΧΑ 13, Ε∆∆ΠΧΑ 15, 
Ε∆∆ΠΧΑ 18 και ΜΕ∆ 31. 
Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα µοντέλο πέντε βηµάτων που θα εφαρµόζεται για έσοδα που προκύπτουν 
από µια σύµβαση µε έναν πελάτη (µε περιορισµένες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα από το είδος της 
συναλλαγής εσόδων ή τον κλάδο. Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρµόζονται επίσης για την 
αναγνώριση και επιµέτρηση των κερδών και ζηµιών από την πώληση ορισµένων µη χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από συνήθεις δραστηριότητες της οικονοµικής 
οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). 
Θα απαιτούνται εκτεταµένες γνωστοποιήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της ανάλυσης του συνόλου των 
εσόδων, πληροφορίες σχετικά µε τις υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών 
στοιχείων σύµβασης και των υποχρεώσεων σύµβασης µεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και 
εκτιµήσεις. Το ∆ΠΧΑ 15 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Σεπτεµβρίου 2016.  
 
∆ΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασµοί Ρυθµιζόµενων ∆ραστηριοτήτων» 

Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το πρότυπο σκοπός του οποίου είναι να προσδιορίσει τις 
απαιτήσεις χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης για τα υπόλοιπα των «Μεταβατικοί λογαριασµοί 
Ρυθµιζόµενων ∆ραστηριοτήτων» που προκύπτουν όταν µια οικονοµική οντότητα παρέχει αγαθά ή 
υπηρεσίες σε πελάτες, σε τιµή ή ποσοστό που υπόκειται σε ειδική ρύθµιση από το κράτος. 
Το ∆ΠΧΑ 14 επιτρέπει σε µια οικονοµική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ να 
συνεχίσει να λογιστικοποιεί, µε µικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των «µεταβατικών λογαριασµών 
ρυθµιζόµενων δραστηριοτήτων» σύµφωνα µε τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα, τόσο κατά την πρώτη 
εφαρµογή των ∆ΠΧΑ όσο και στις µεταγενέστερες οικονοµικές καταστάσεις. Τα υπόλοιπα και οι 
κινήσεις αυτών των λογαριασµών παρουσιάζονται χωριστά στις καταστάσεις οικονοµικής θέσης, 
αποτελεσµάτων και λοιπών συνολικών εισοδηµάτων ενώ συγκεκριµένες γνωστοποιήσεις απαιτούνται. Το 
νέο πρότυπο εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»  
Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 16 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 17. Σκοπός του 
προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι µισθωτές και οι εκµισθωτές παρέχουν χρήσιµη πληροφόρηση που 
παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν µισθώσεις. Το ∆ΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο 
µοντέλο για το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του µισθωτή, το οποίο απαιτεί ο µισθωτής να 
αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συµβάσεις µισθώσεων µε διάρκεια άνω 
των 12 µηνών, εκτός εάν το υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο είναι µη σηµαντικής αξίας. Σχετικά µε το 
λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του εκµισθωτή, το ∆ΠΧΑ 16 ενσωµατώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις 
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του ∆ΛΠ 17. Εποµένως, ο εκµισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συµβάσεις µισθώσεων σε 
λειτουργικές και χρηµατοδοτικές µισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισµό για κάθε 
τύπο σύµβασης. Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΠΧΑ 10  (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» και ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) 
«Συµµετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»  
Πώληση ή Εισφορά περιουσιακών στοιχείων µεταξύ του Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας 
του. 
Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης που εκδόθηκε από το Συµβούλιο στις 11 Σεπτεµβρίου 2014, είναι ότι 
ολόκληρο το κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται όταν µια συναλλαγή περιλαµβάνει µια επιχείρηση (είτε 
στεγάζεται σε µια θυγατρική ή όχι). Ένα  µερικό κέρδος ή ζηµία αναγνωρίζεται όταν µια συναλλαγή 
περιλαµβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόµη και αν αυτά τα περιουσιακά 
στοιχεία  στεγάζονται σε µια θυγατρική. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) “Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων σε µη 
πραγµατοποιηθείσες ζηµιές” 
 Η τροποποίηση διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό σχετικά µε την αναγνώριση αναβαλλόµενων 
φορολογικών απαιτήσεων σε µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές που έχουν προκύψει από χρεωστικούς 
τίτλους που επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΛΠ 7  Καταστάσεις ταµιακών ροών (Τροποποίηση) “Γνωστοποιήσεις”   
 Η τροποποίηση εισάγει υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των 
οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις µεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις θα απαιτούν από τις οντότητες να παρέχουν 
γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους επενδυτές να αξιολογούν τις µεταβολές στις υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων µεταβολών που 
προέρχονται από ταµιακές ροές και µεταβολές µη ταµιακής φύσης. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2017 και δεν έχει υιοθετηθεί 
ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών (Τροποποίηση) “Ταξινόµηση και 
επιµέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών”  
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε τη βάση επιµέτρησης όσον αφορά παροχές που 
εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και διακανονίζονται σε µετρητά και το λογιστικό χειρισµό σχετικά 
µε τροποποιήσεις σε όρους που µεταβάλλουν µία παροχή που διακανονίζεται σε µετρητά ή σε παροχή που 
διακανονίζεται σε συµµετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν µία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του 
∆ΠΧΑ 2 µε βάση την οποία µία παροχή θα πρέπει να αντιµετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί 
εξ’ ολοκλήρου σε συµµετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά 
ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζοµένων που προκύπτουν από παροχές 
που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση 
εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν 
έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Εφαρµογή του νέου ∆ΠΧΑ 9 µε το ∆ΠΧΑ 4».  
Το Συµβούλιο εξέδωσε στις 12 Σεπτεµβρίου τροποποιήσεις στο πρότυπο ∆ΠΧΑ 4 ώστε να 
αντιµετωπιστούν οι ανησυχίες που προέκυψαν από την εφαρµογή του νέου προτύπου 
χρηµατοοικονοµικών µέσων (∆ΠΧΑ 9), πριν από την εφαρµογή του νέου τροποποιηµένου από το 
συµβούλιο  ∆ΠΧΑ 4. Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις: επικάλυψη και  αναβολή. Το 
τροποποιηµένο πρότυπο θα: 
• δίνει την δυνατότητα στις εταιρίες  που εκδίδουν ασφαλιστήρια συµβόλαια να αναγνωρίσουν στα λοιπά 
συνολικά έσοδα, και όχι στο κέρδος ή τη ζηµία, την αστάθεια που µπορεί να προκύψει όταν το ∆ΠΧΑ 9 
εφαρµόζεται πριν από τις νέες ασφαλιστικές συµβάσεις. 
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• παρέχει  στις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες κατά κύριο λόγο συνδέονται µε τις ασφάλειες, 
µια προαιρετική προσωρινή εξαίρεση από την εφαρµογή ∆ΠΧΑ 9 µέχρι το 2021.  
Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2018 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
∆ιευκρινίσεις στο ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες»  
Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ∆ΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του 
∆ΠΧΑ 15 δεν µεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την 
εφαρµογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο µε τον οποίο αναγνωρίζεται µία 
δέσµευση εκτέλεσης σε µία σύµβαση, πώς προσδιορίζεται αν µία οικονοµική οντότητα αποτελεί τον 
εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση µίας άδειας θα πρέπει 
να αναγνωριστεί σε µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή ή µε την πάροδο του χρόνου. Η Εταιρία (Ο Όµιλος) 
θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές της (του) Καταστάσεις, αν και δεν 
αναµένεται να έχουν καµία. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 01/01/2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
  

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016 
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 8 ∆εκεµβρίου 2016,  έχουν 
εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση 
στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας (ή και του Οµίλου) εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 
 
∆.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς 

Η τροποποίηση διαγράφει  τις «Βραχυπρόθεσµες εξαιρέσεις από τα ∆.Π.Χ.Α.» που προβλέπονταν από το 
Προσάρτηµα Ε του ∆.Π.Χ.Α. 1 µε το αιτιολογικό ότι έχουν υπηρετήσει πλέον τον σκοπό τους και δεν 
είναι πλέον απαραίτητες. 
∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επιµέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην εύλογη αξία» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται οι επενδύσεις σε συγγενής ή σε κοινοπραξίες που 
κατέχεται από µια οντότητα που είναι ένας οργανισµός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ή άλλης 
οντότητας  που πληροί τις προϋποθέσεις να επιµετρηθούν στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 
είναι διαθέσιµη για κάθε µια επένδυση σε συγγενή ή κοινοπραξία ξεχωριστά κατά την αρχική 
αναγνώριση.  
∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες οντότητες: ∆ιευκρίνιση του σκοπού του προτύπου.  
Η τροποποίηση διευκρίνισε το πεδίο εφαρµογής του προτύπου προσδιορίζοντας ότι οι απαιτήσεις 
γνωστοποίησης του προτύπου, εκτός από εκείνες των παραγράφων Β10-Β16, ισχύουν για τις συµµετοχές 
της οντότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 5 που έχουν ταξινοµηθεί ως κατεχόµενα για πώληση, ως 
κατεχόµενα για διανοµή ή ως διακοπείσες δραστηριότητες σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες». 
 
∆ΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων 
Οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 40 που εξέδωσε το Συµβούλιο στις 8 ∆εκεµβρίου 2016 διευκρινίζουν ότι µια 
οικονοµική οντότητα δύναται να µεταφέρει ένα ακίνητο προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και 
µόνο όταν, υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής της χρήσης. Μια αλλαγή της χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο 
πληροί ή παύει να πληροί, τον ορισµό των επενδύσεων σε ακίνητα. Μια αλλαγή στις προθέσεις της 
διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου από µόνη της δεν αποτελεί ένδειξη µιας αλλαγής στη χρήση.  
Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Ε∆∆ΠΧΑ 22 ∆ιερµηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και Προκαταβολές» 
Η ∆ιερµηνεία 22 διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό για τις συναλλαγές που περιλαµβάνουν την είσπραξη 
ή την πληρωµή προκαταβολών σε ξένο νόµισµα. Συγκεκριµένα, εφαρµόζεται για τις συναλλαγές σε ξένο 
νόµισµα όταν η οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει ένα µη νοµισµατικό περιουσιακό στοιχείο ή µια µη 
νοµισµατική υποχρέωση που προκύπτει από την πληρωµή ή την είσπραξη προκαταβολών πριν η 
οικονοµική οντότητα αναγνωρίσει το σχετικό περιουσιακό στοιχείο, έξοδο ή έσοδο. Σύµφωνα µε τη 
διερµηνεία η ηµεροµηνία της συναλλαγής, για τον σκοπό του καθορισµού της συναλλαγµατικής 
ισοτιµίας, είναι η ηµεροµηνία της αρχικής αναγνώρισης των µη νοµισµατικών προπληρωµών του 
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περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης από λήψη προκαταβολής. Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωµές 
ή εισπράξεις προκαταβολικά, η ηµεροµηνία της συναλλαγής καθορίζεται για κάθε πληρωµή ή είσπραξη. 
Η διερµηνεία εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
3. Οι βασικές λογιστικές αρχές 
 
3.1  Συναλλαγµατικές µετατροπές 
 
(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης 
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των Εταιριών του Οµίλου αποτιµώνται µε χρήση του 
νοµίσµατος του οικονοµικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο κάθε Εταιρία λειτουργεί (λειτουργικό 
νόµισµα). Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό 
νόµισµα της Μητρικής Εταιρίας 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) Εταιρίες του Οµίλου 
Η µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων των Εταιριών 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 
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. 



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

  
Σελ. 39  

  

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 50 έτη 
Μηχανήµατα, τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός Από 10 έως 35 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 Εταιρία 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: 
 
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. 
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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 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. 
 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις  καθώς και οι διακρατούµενες ως την λήξη επενδύσεις αρχικά καταχωρούνται 
στην εύλογη αξία τους η οποία προσαυξάνεται µε τις άµεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες   και 
µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. 
 
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. 
 
3.11 Τρέχων και Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος 
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται βάσει των οικονοµικών καταστάσεων κάθε µιας εκ των 
Εταιριών που συµπεριλαµβάνονται στην ενοποίηση, σύµφωνα µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία 
της χώρας εγκατάστασής τους, εφαρµόζοντας τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές. 
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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 Εταιρίας 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 Εταιρία λειτουργεί ως 
εκµισθωτής, το συνολικό ποσό των µισθωµάτων που προβλέπει η σύµβαση µισθώσεως καταχωρείται ως 
Απαιτήσεις από Χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Η διαφορά µεταξύ της παρούσας αξίας των µισθωµάτων 
(καθαρή επένδυση) και των συνολικών µισθωµάτων αναγνωρίζεται ως µη δεδουλευµένος τόκος και 
εµφανίζεται αφαιρετικά των Απαιτήσεων Χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Οι εισπράξεις µισθωµάτων 
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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. 
 
3.18 Λειτουργικοί τοµείς δραστηριότητας 
Οι λειτουργικοί τοµείς δραστηριότητας ορίζονται µε βάση τη διάρθρωση των Εταιριών του Οµίλου, 
εφόσον οι υπεύθυνοι για τη λήψη οικονοµικών αποφάσεων παρακολουθούν τις οικονοµικές πληροφορίες 
ξεχωριστά, όπως παρουσιάζονται από την Εταιρία 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 
Εταιρίας και των οικονοµικών µονάδων που ελέγχονται άµεσα ή έµµεσα από την Εταιρία την 31η 

∆εκεµβρίου 2016. 
 
Θυγατρικές επιχειρήσεις 
 
Έλεγχος επιτυγχάνεται όπου η Εταιρία 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 Εταιριών 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 Εταιρίας, 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. 
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. 
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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 εταιρίες: 
 

 
 
Αναλυτικές πληροφορίες για τις θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις παρατίθενται στη Σηµείωση 9. 
 
5. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
Ο Όµιλος και η Εταιρία 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 Εταιρίας 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 Εταιρίας αποτελούνται κυρίως από εµπορικούς 
χρεώστες και πιστωτές, τραπεζικές υποχρεώσεις και καταθέσεις. 
 
Πιστωτικός κίνδυνος 
Η Εταιρία και ο Όµιλος δεν αντιµετωπίζει πιστωτικό κίνδυνο µεγαλύτερο από αυτόν που αναλογεί στις 
τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται. 
 

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 99,915% 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

(µέσω της

 RAINBOW TECHNOLOGIES LTD & της GLOBAL 
COLORS ZAO)

Ανέγερσή & 
Εκµετάλλευση 

ακινήτου

(από τον Όµιλο) 

Επωνυµία Εταιρείας ∆ραστηριότητα Έδρα

Ποσοστό Συµµετοχής

Πλαστικά ΚΙΝΑ 71,670%

Πλαστικά ΡΩΣΙΑ 100%

ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΡΩΣΙΑ 100% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
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Το 2016 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∆∆ΗΕ η 
οποία προµηθεύεται από τη Μητρική Εταιρία αιολική ενέργεια) δεν υπερβαίνει σε κύκλο εργασιών το 
3,06% των πωλήσεων της Εταιρίας. 
 
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 Εταιρία ασφαλίζει στον ΟΑΕΠ µέρος των πιστώσεών της 
προς πελάτες εξωτερικού και ορισµένες θυγατρικές εταιρίες 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 Εταιρία, αναλύεται στο ακόλουθο 
πίνακα: 

  
 
 
Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κονδυλίων εκτός του Ισολογισµού, αφορά σε δοσµένες 
εγγυήσεις από τη Μητρική Εταιρία για εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων των θυγατρικών και 
αναλύεται στη Σηµείωση 33 «Ενδεχόµενες υποχρεώσεις». 
 
 
 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

31η ∆εκεµβρίου, 
2016

31η ∆εκεµβρίου, 
2015

Κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 1.508 1.679

Άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 11.175 249

Απαιτήσεις από πελάτες 69.189 68.854

Προκαταβολές & λοιπές απαιτήσεις 7.097 5.154

88.969 75.936

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης αξίας απαιτήσεων πελατών -6.065 -4.791

Σύνολο 82.904 71.145

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

31η ∆εκεµβρίου, 
2016

31η ∆εκεµβρίου, 
2015

Κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 1.385 1.556

Άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 11.089 131

Απαιτήσεις από πελάτες 46.652 44.334

Προκαταβολές & λοιπές απαιτήσεις 5.084 2.713

64.210 48.734

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης αξίας απαιτήσεων πελατών -4.772 -3.146

Σύνολο 59.438 45.588

Ο Όµιλος

Η Εταιρία
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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 Εταιρίας 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 Εταιρίας σε κίνδυνο 
ρευστότητας 
 
Ανάλυση συµβατικής ληκτότητας χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων του Οµίλου: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

31η ∆εκεµβρίου, 2016

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 9.588 0 0 0 1.808 8.226 0 10.034

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 19.065 1.014 7.009 3.466 7.576 0 0 19.065

Προµηθευτές 19.035 11.204 7.243 588 0 0 0 19.035

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 4.025 1.817 0 0 2.208 0 0 4.025

Λοιπές  υποχρεώσεις 12.669 2.758 2.465 459 6.552 435 0 12.669

Σύνολο 64.382 16.793 16.717 4.513 18.144 8.661 0 64.828

> 5 έτη
Σύνολο την 31η 
∆εκεµβρίου, 2016

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

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

31η ∆εκεµβρίου, 2015

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 11.220 30 59 89 1.933 9.830 0 11.941

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 17.435 1.526 7.105 3.410 3.719 1.675 0 17.435

Προµηθευτές 12.893 7.883 4.199 803 8 0 0 12.893

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 2.526 1.520 0 0 1.006 0 0 2.526

Λοιπές  υποχρεώσεις 9.701 2.789 2.555 46 3.655 656 0 9.701

Σύνολο 53.775 13.748 13.918 4.348 10.321 12.161 0 54.496

> 5 έτη
Σύνολο την 31η 
∆εκεµβρίου, 2015

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

 
 
 

 
 
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 ταµιακών 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 ταµιακές 
ροές των χρηµατοοικονοµικών µέσων του Οµίλου και της Εταιρίας ενδέχεται να παρουσιάσουν 
διακυµάνσεις εξαιτίας µεταβολών στις τιµές της αγοράς. 
Ο εν λόγω κίνδυνος για τον όµιλο και την Εταιρία 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). 
 
 
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), της Τουρκική  Λίρα (TRY)και το Ρωσικό 
ρούβλι (RUB). 
 
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 Εταιρία προβαίνει σε χρήση αντισταθµιστικών µέσων όπως η 
σύναψη δανείων στο αντίστοιχο νόµισµα ή η προαγορά / προπώληση συναλλάγµατος. 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

31η ∆εκεµβρίου, 2016

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 8.500 0 0 0 1.185 7.761 0 8.946

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 1 1 0 0 0 0 0 1

Προµηθευτές 11.225 5.528 5.032 665 0 0 0 11.225

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 2.208 0 0 0 2.208 0 0 2.208

Λοιπές  υποχρεώσεις 9.157 0 2.465 0 6.257 435 0 9.157

Σύνολο 31.091 5.529 7.497 665 9.650 8.196 0 31.537

2- 5 έτη > 5 έτη
Σύνολο την 31η 
∆εκεµβρίου, 2016

Αξία Ισολογισµού Έως 1 µήνα 1 - 3 µήνες 3 - 6 µήνες 6 µήνες- 1 έτος

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

31η ∆εκεµβρίου, 2015

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 9.500 0 0 0 1.150 9.070 0 10.220

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 2 0 2 0 0 0 0 2

Προµηθευτές 4.144 2.662 875 603 4 0 0 4.144

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 1.006 0 0 0 1.006 0 0 1.006

Λοιπές  υποχρεώσεις 6.480 0 2.384 0 3.440 656 0 6.480

Σύνολο 21.132 2.662 3.261 603 5.600 9.726 0 21.852

2- 5 έτη > 5 έτη
Σύνολο την 31η 
∆εκεµβρίου, 2015

Αξία Ισολογισµού Έως 1 µήνα 1 - 3 µήνες 3 - 6 µήνες 6 µήνες- 1 έτος
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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): 
 
 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 
 

 
 

 

Ισοτιµία έναντι Ευρώ Ισοτιµία έναντι Ευρώ

της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 της 31ης ∆εκεµβρίου 2015

Ρενµινµπί ή Γιουάν Κίνας (CNY), 7,3202 7,0608

νέα Λίρα Τουρκίας (TRΥ) 3,7072 3,1765

νέο Λέι Ρουµανίας (RON) 4,5390 4,524

Ζλότι Πολωνίας (PLN) 4,4103 4,2639

Ρούβλι Ρωσίας (RUB) 64,3000 80,6736

Νόµισµα

Μεταβολή Επίδραση Επίδραση

συναλλαγµατικών ισοτιµιών στα καθαρά κέρδη στα Ίδια Κεφάλαια

USD 5% -30 -697
USD -5% 33 771

RMB 5% 0 608
RMB -5% 0 -672

TRL 5% -33 -205
TRL -5% 37 226

RON 5% 0 -795
RON -5% 0 878

ZL 5% -70 -401
ZL -5% 78 443

RUB 5% 77 -373
RUB -5% -85 412

GBP 5% -2 -30
GBP -5% 2 33

31
η
 ∆εκεµβρίου 2016

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

 
 
 
 
 

Μεταβολή Επίδραση Επίδραση

συναλλαγµατικών ισοτιµιών στα καθαρά κέρδη στα Ίδια Κεφάλαια

USD 5% -164 -469
USD -5% 181 518

RMB 5% -348 -925
RMB -5% 384 1022

TRL 5% 40 -417
TRL -5% -44 461

RON 5% -89 -609
RON -5% 98 673

ZL 5% -48 -416
ZL -5% 53 459

RUB 5% 69 -502
RUB -5% -77 555

GBP 5% -3 -34
GBP -5% 4 38

31η ∆εκεµβρίου 2015

Νόµισµα

Μεταβολή Επίδραση Επίδραση

συναλλαγµατικών ισοτιµιών στα καθαρά κέρδη στα Ίδια Κεφάλαια

USD 5% -18 -142
USD -5% 20 157

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

Μεταβολή Επίδραση Επίδραση

συναλλαγµατικών ισοτιµιών στα καθαρά κέρδη στα Ίδια Κεφάλαια

USD 5% -16 -172
USD -5% 18 190

GBP 5% -2 -25
GBP -5% 3 27

31
η
 ∆εκεµβρίου 2015

Νόµισµα

31
η
 ∆εκεµβρίου 2016

Νόµισµα
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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 Εταιρίας σε µεταβολές των επιτοκίων κατά 1%, (µε την προϋπόθεση ότι οι υπόλοιπες 
µεταβλητές του δανεισµού παραµένουν σταθερές): 
 

 
 
 
Κίνδυνος τιµών αγοράς 
 
Οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιεί η Εταιρία 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 Εταιρία 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. 
 
 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ο Όµιλος

31η ∆εκεµβρίου, 2016 31η ∆εκεµβρίου, 2015
Μεταβολή 
επιτοκίων

Επίδραση στα 
Καθαρά κέρδη

Επίδραση στα Ίδια 
Κεφάλαια

Επίδραση στα 
Καθαρά κέρδη

Επίδραση στα Ίδια 
Κεφάλαια

1% -287 -213 -287 -213
-1% 287 213 287 213

31η ∆εκεµβρίου, 2016 31η ∆εκεµβρίου, 2015
Μεταβολή 
επιτοκίων

Επίδραση στα 
Καθαρά κέρδη

Επίδραση στα Ίδια 
Κεφάλαια

Επίδραση στα 
Καθαρά κέρδη

Επίδραση στα Ίδια 
Κεφάλαια

1% -85 -60 -95 -67
-1% 85 60 95 67

Η Εταιρία
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Πολιτικές ∆ιαχείρισης Κεφαλαίων 
 
Ο Όµιλος και η Εταιρία 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 Εταιρία 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 ταµιακά διαθέσιµα της Εταιρίας είναι µεγαλύτερα από τον δανεισµό της και άρα η  µόχλευση  είναι 
µηδενική.  
 
Ο συντελεστής µόχλευσης διατηρείται σε πολύ χαµηλά επίπεδα, γεγονός που επιβεβαιώνει την υγιή θέση 
της Εταιρίας 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 Εταιρίες 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. 
 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ο Όµιλος Η Εταιρία

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου

2016 2015 2016 2015
Μακροπρόθεσµος δανεισµός 9.588 11.220 8.500 9.500

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 19.065 17.435 1 2

Συνολικός ∆ανεισµός 28.653 28.655 8.501 9.502

Μείον: Ταµιακά ∆ιαθέσιµα & Ισοδύναµα -46.784 -34.507 -23.297 -17.116

Καθαρός ∆ανεισµός -18.131 -5.852 -14.796 -7.614

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 211.110 190.651 151.555 140.678

Σύνολο Κεφαλαίων 192.979 184.799 136.759 133.064

Συντελεστής ∆ανειακής Μόχλευσης -9,395% -3,167% -10,819% -5,722%
(*) (*) (*) (*)
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7. Ενσώµατα Πάγια 
 
Σηµαντικές επενδύσεις που πραγµατοποιήθηκαν στην τρέχουσα χρήση και δεσµεύσεις για 
κεφαλαιουχικές επενδύσεις: 
 
Το 2016 συνεχίστηκαν µε εντατικό ρυθµό επενδύσεις εκσυγχρονισµού σε όλες τις εταιρείες του Οµίλου. 
Κυριότερες ήταν η εγκατάσταση και λειτουργία νέας µεγάλης γραµµής παραγωγής άσπρων και 
γεµιστικών masterbatch στο εργοστάσιο στην Ρουµανία µαζί µε υποδοµές σιλό, αεροµεταφοράς και 
αυτόµατης αποπαλετοποίησης. 
Επίσης τέθηκε σε λειτουργία νέα µικρή γραµµή παραγωγής masterbatch στην θυγατρική µας στην 
Πολωνία και ενισχυθήκαν οι υποδοµές της εταιρίας. 
Εγκαταστάθηκαν σηµαντικές υποδοµές αποθήκευσης και διαχείρισης ετοίµων και πρώτων υλών σε 
εργοστάσιο µας στην Κίνα και έγιναν µικρότερες επενδύσεις σε νέο συµπληρωµατικό εξοπλισµό 
παραγωγής. 
Σε ότι αφορά την µητρική εταιρία αγοράστηκε νέο οικόπεδο 8,2 στρεµµάτων σε ΒΙΠΕ Ηρακλείου και 
ξεκίνησε η κατασκευή γραφείων engineering του Οµίλου ενώ παράλληλα έγιναν επενδύσεις 
εκσυγχρονισµού σε όλα τα τµήµατα παραγωγής του εργοστασίου. 
Συνεχίστηκαν οι επενδύσεις και αναβαθµίσεις στα πληροφοριακά συστήµατα όλων των Εταιριών του 
Οµίλου. 
 
 
 
Εµπράγµατα Βάρη: 
 
Επί των ενσωµάτων παγίων της Εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα ή άλλα βάρη. Επί ενσωµάτων 
παγίων (ακινήτων και µηχανηµάτων) θυγατρικών Εταιριών του Οµίλου, υφίστανται εµπράγµατα βάρη σε 
ξένο νόµισµα, συνολικής αξίας την 31.12.2016  2.478χιλ. ευρώ, για την εξασφάλιση τραπεζικών δανείων 
συνολικού ύψους την 31.12.2016  2.140 χιλ. ευρώ (βλ. σχετικά και Σηµείωση 18 / «∆ανεισµός»). 
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Μεταβολές ενσωµάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων: 
 
Η εξέλιξη της αξίας των ενσωµάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου και της Εταιρίας στην συγκριτική και στην τρέχουσα περίοδο, παρουσιάζεται 
στους πίνακες που ακολουθούν: 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

-943,07043 2301,49426 3116,8762 104 187 -4766

Αποσβέσιµη Αξία

Κόστος ή εκτίµηση 1.1.2015 21.497 26.903 69.830 2.882 5.794 11.907 138.813

Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση 17 -77 338 18 -59 -10 227

∆ιαφορά αναπροσαρµογής στην εύλογη αξία 484 2.501 5.528 0 0 0 8.513

(+) Προσθήκες περιόδου 140 3.678 11.862 190 46 -9.286 6.630
(-) Μειώσεις περιόδου 0 -3 -584 -108 -11 -13 -719

Σύνολο 31.12.2015 22.138 33.002 86.974 2.982 5.770 2.598 153.464

Αποσβέσεις

Αποσβέσεις 1.1.2015 250 6.833 41.040 2.006 4.326 0 54.455

Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση 12 48 111 1 -15 0 157

(+) Προσθήκες περιόδου 17 1.038 4.622 271 370 0 6.318
(-) Μειώσεις περιόδου 0 -3 -495 -92 -9 0 -599

Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2015 279 7.916 45.278 2.186 4.672 0 60.331

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2015 21.859 25.086 41.696 796 1.098 2.598 93.133

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
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Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Αποσβέσιµη Αξία
Κόστος ή εκτίµηση 1.1.2016 22,419 33,230 86,655 2,616 3,862 2,600 151,382
Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση -27 99 -751 -4 -1 -6 -690

(+) Προσθήκες περιόδου 1,242 501 4,989 312 314 -443 6,915
(-) Μειώσεις περιόδου 0 -294 -289 -84 -21 -26 -714

Σύνολο 31.12.2016 23,634 33,536 90,604 2,840 4,154 2,125 156,893

Αποσβέσεις

Αποσβέσεις 1.1.2016 560 8,144 44,959 1,821 2,764 0 58,248
Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση -8 -85 -491 -2 -36 0 -622

(+) Προσθήκες περιόδου 122 1,052 5,160 254 309 0 6,897

(-) Μειώσεις περιόδου 0 -172 -374 -80 -21 0 -647

Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2016 674 8,939 49,254 1,993 3,016 0 63,876

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2016 22,960 24,597 41,350 847 1,138 2,125 93,017

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 1.1.2015 19.055 15.414 37.377 1.216 1.544 12.819 87.425

(+) ∆ιαφορά αναπροσαρµογής στην εύλογη αξία -3.761 3.179 3.717 3.135

(+) Προσθήκες περιόδου 140 3300 11071 31 84 -11353 3.273

(-) Μειώσεις περιόδου 0 0 -250 -17 0 0 -267

Σύνολο 31.12.2015 15.434 21.893 51.915 1.230 1.628 1.466 93.566

Αποσβέσεις

Αποσβέσεις 1.1.2015 0 4.429 24.957 789 1.339 0 31.514

(+) Προσθήκες περιόδου 0 545 2.490 107 134 0 3.276
(-) Μειώσεις περιόδου 0 0 -191 -19 0 0 -210

Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2015 0 4.974 27.256 877 1.473 0 34.580

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2015 15.434 16.919 24.659 353 155 1.466 58.986

Πίνακας Μεταβολών Ενσωµάτων Παγίων της Εταιρίας (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 1.1.2016 15.434 21.893 51.915 1.230 1.628 1.466 93.566

(+) ∆ιαφορά αναπροσαρµογής στην εύλογη αξία 0

(+) Προσθήκες περιόδου / Μεταφορές µεταξύ παγίων 1.242 56 1.899 134 145 -188 3.288
(-) Μειώσεις περιόδου -84 -28 -26 -138

Σύνολο 31.12.2016 16.676 21.949 53.730 1.336 1.773 1.252 96.716

Αποσβέσεις

Αποσβέσεις 1.1.2016 0,00 4.974 27.256 877 1.473 0 34.580

(+) Προσθήκες περιόδου 0,00 665 2.762 122 93 3.642
(-) Μειώσεις περιόδου 0,00 0 -30 -29 0 -59

Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2016 0,00 5.639 29.988 970 1.566 0 38.163

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2016 16.676 16.310 23.742 366 207 1.252 58.553

Πίνακας Μεταβολών Ενσωµάτων Παγίων της Εταιρίας (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. 2015 263 1.340 373 1.976

Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση - -30 -1 -31

(+) Προσθήκες περιόδου - 727 -293 434

(-) Μειώσεις περιόδου - -10 0 -10

Σύνολο 31.12.2015 (α) 263 2.027 79 2.369

Αποσβέσεις 1.1.2015 - 773 33 806

Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση - -4 -2 -6

(+) Προσθήκες περιόδου - 191 1 192

(-) Μειώσεις περιόδου - -2 - -2

Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2015 (β) 0 958 32 990

- 

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2015 (α)-(β) 263 1.069 47 1.379

Κόστος 1.1. 2016 263 2.027 79 2.369

Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση - -39 -2 -41

(+) Προσθήκες περιόδου - 201 0 201

(-) Μειώσεις περιόδου - -50 -3 -53

Σύνολο 31.12.2016 (α) 263 2.139 74 2.476

Αποσβέσεις 1.1.2016 - 958 32 990

Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση - -18 -1 -19

(+) Προσθήκες περιόδου - 336 - 336

(-) Μειώσεις περιόδου - -1 - -1

Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2016 (β) - 1.275 31 1.306

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2016 (α)-(β) 263 864 43 1.170

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 εταιρίες: 
 
 

 
 
 
Αναλυτικότερα: 
 
Α) Συµµετοχές σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 
 
Οι συµµετοχές της Μητρικής Εταιρίας σε Θυγατρικές επιχειρήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

Λογισµικά Προγράµµατα 
Η/Υ

Κόστος 1.1. 2015 506

(+) Προσθήκες περιόδου 21

Σύνολο 31.12.2015 (α) 527

Αποσβέσεις 1.1.2015 385

(+) Προσθήκες περιόδου 41

Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2015 (β) 426

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.205 (α)-(β) 101

Κόστος 1.1. 2016 527

(+) Προσθήκες περιόδου 72

(-) Μειώσεις περιόδου -48

Σύνολο 31.12.2016 (α) 551

Αποσβέσεις 1.1.2016 426

(+) Προσθήκες περιόδου 39

Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2016 (β) 465

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2016 (α)-(β) 86

Πίνακας Μεταβολών Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων της Εταιρίας

Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ

2016 2015 2016 2015

Α) Συµµετοχές σε Θυγατρικές επιχειρήσεις 0 0 19.222 19.222

Β) Συµµετοχές σε Συγγενείς επιχειρήσεις 0 0 0 0

Σύνολο 0 0 19.222 19.222

Ο Όµιλος Η Εταιρία

31η ∆εκεµβρίου, 31η ∆εκεµβρίου,
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Β)  Συµµετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις: 
 
Αφορούν σε συµµετοχή της Μητρικής Εταιρίας κατά ποσοστό 24% στην Εταιρία «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 Εταιρία  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 Εταιρία δεν έχει ξεκινήσει τη δραστηριότητά της  και για το λόγο αυτό η  
αξία της συµµετοχής αποµειώθηκε πλήρως εντος της οικονοµικής χρήσης 2014. 
 
Γ) Αποτελέσµατα από συγγενείς και θυγατρικές εταιρίες: 
 
Στα αποτελέσµατα από συγγενείς και θυγατρικές εταιρίες της κατάστασης συνολικού εισοδήµατος, 
περιλαµβάνονται τα ακόλουθα κονδύλια: 
 
 

 
 
 
 
10. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
 
∆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 99,92% 5.250 99,92% 5.250

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

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

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

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

Σύνολο 19.222 19.222

Χώρα 
δραστηριότητας

31
η
 ∆εκεµβρίου, 2016 31

η
 ∆εκεµβρίου, 2015

Η Εταιρία

Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ

2016 2015 2016 2015

Μερίσµατα από θυγατρικές εταιρίες 0 0 2.038 1.415

Σύνολο 0 0 2.038 1.415

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,

Ο Όµιλος Η Εταιρία
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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: 
 

 
 
 
Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου  και της Εταιρίας που 
αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους ανέρχονται σε 1.508 χιλ. ευρώ και 1.385 χιλ. ευρώ αντίστοιχα για τη 
χρήση 2016 και σε 1.679 χιλ. ευρώ και 1.556 χιλ. ευρώ για τη χρήση 2015 και ιεραρχούνται στο Επίπεδο 
1 και 3 όπως αναλύονται βάση της φύσης τους .  
 
11. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 
 
 
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρίας και του Οµίλου αναφέρονται σε µακροπρόθεσµο 
µέρος απαιτήσεων κατά πελατών και λοιπών χρεωστών, οι οποίες αποτιµήθηκαν στο αποσβεσµένο 
κόστος τους. 
 

 
 
 
 

Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ

2016 2015 2016 2015

Μακροπρόθεσµα 1.501 708 1.385 591

Βραχυπρόθεσµα 7 971 0 965

Σύνολο 1.508 1.679 1.385 1.556

Ο Όµιλος Η Εταιρία

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,

Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ

2016 2015 2016 2015

Υπόλοιπο έναρξης 1.679 1.147 1.556 972

Αποκτήσεις 1.408 500 868 500

∆ιαθέσεις / Αποµειώσεις -973 -52 -973 0
Αποτίµηση στην εύλογη αξία -606 84 -66 84

Σύνολο 1.508 1.679 1.385 1.556

31η ∆εκεµβρίου, 31η ∆εκεµβρίου,

Ο Όµιλος Η Εταιρία

Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ

2016 2015 2016 2015

Μετοχές εσωτερικού µη εισηγµένες στο Χ.Α.Α. 414 414 291 291

Οµόλογο εξωτερικού εισηγµένο σε Χ.Α. (σε USD) 794 965 794 965

Οµόλογο εσωτερικού µη εισηγµένο σε Χ.Α. 300 300 300 300

Σύνολο 1.508 1.679 1.385 1.556

Ο Όµιλος Η Εταιρία

31η ∆εκεµβρίου, 31η ∆εκεµβρίου,

Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ

2016 2015 2016 2015

∆οσµένες εγγυήσεις 125 131 125 131

∆εσµευµένες καταθέσεις 10.964 0 10.964 0

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 87 118 0 0

Σύνολο 11.176 249 11.089 131

Ο Όµιλος Η Εταιρία

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,
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12. Αποθέµατα 
 
Επί των αποθεµάτων της Εταιρίας και του Οµίλου δεν υφίστανται εµπράγµατα ή άλλα βάρη. 
Το κόστος των αποθεµάτων το οποίο βάρυνε το κόστος πωληθέντων του Οµίλου ανήλθε σε 172.519 χιλ. 
και σε 166.068 χιλ ευρώ για τη χρήση 2016 και 2015 αντίστοιχα. 
Το κόστος των αποθεµάτων το οποίο βάρυνε το κόστος πωληθέντων της Εταιρίας ανήλθε σε χιλ. 87.417 
χιλ. και σε 82.995 χιλ. ευρώ για τη χρήση 2016 και 2015 αντίστοιχα. 
 
Τα αποθέµατα τέλους χρήσεως της Εταιρίας και του Οµίλου αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

 
 
 
13. Πελάτες 
 

 
 
 
Η εξέλιξη της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως ακολούθως: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ

2016 2015 2016 2015

- Εµπορεύµατα 1.307 1.350 278 215

- Προϊόντα Έτοιµα & Ηµιτελή 16.366 13.750 7.065 6.216
- Α΄ Ύλες & Βοηθητικές, Υλικά  & Είδη Συσκευασίας, 
λοιπά αναλώσιµα 40.181 35.763 19.298 19.018

  Σύνολο 57.854 50.863 26.641 25.449

Ο Όµιλος Η Εταιρία

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,

Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ

2016 2015 2016 2015

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 69.189 68.258 41.251 38.016

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις -6.065 -4.195 -4.772 -3.146

63.124 64.063 36.479 34.870

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 0 5.401 6.318

Σύνολο 63.124 64.063 41.880 41.188

Ο Όµιλος Η Εταιρία

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,

Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ

2016 2015 2016 2015

Υπόλοιπο έναρξης -4.195 -3.599 -3.146 -3.146

Συναλλαγµατική διαφοροποίηση 56 68 0 0
Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη -43 0 34 0

Υπόλοιπο -4.182 -3.531 -3.112 -3.146

Έσοδο από πρόβλεψη προηγουµένων χρήσεων 39 47 0 0

Πρόβλεψη στα έξοδα της περιόδου -1.922 -711 -1.660 0

Υπόλοιπο λήξεως -6.065 -4.195 -4.772 -3.146

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,

Ο Όµιλος Η Εταιρία
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14. Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 
 

 
 
15. Ταµιακά διαθέσιµα & Ισοδύναµα 
 

 
 
16. Μετοχικό Κεφάλαιο και Υπέρ το Άρτιο 
 

 
 
 
Μεταβολή για το έτος 2016 
 
 Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 14.01.2016 αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρίας µε κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεµατικών.  
 
Η παραπάνω αύξηση ανέρχεται σε 5.749.632 ευρώ µε την έκδοση 13.689.600 νέων ονοµαστικών µετοχών 
, ονοµαστικής αξίας 0,42 ευρώ.  
 
Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 17.248.896 ευρώ  και είναι διαιρεµένο σε σαράντα ένα 
εκατοµµύρια εξήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες 41.068.800 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,42 
ευρώ της κάθε µίας. 
 
Μεταβολή για το έτος 2015 
 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 26ης Ιουνίου 2015, αποφάσισε την µείωση του µετοχικού 
κεφαλαίου κατά 2.737.920 ευρώ. 
 
Η παραπάνω µείωση του µετοχικού κεφαλαίου πραγµατοποιήθηκε µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της 
µετοχής από 0,52 ευρώ σε 0,42 ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών στους µετόχους 
ποσού 0,10 Ευρώ ανά µετοχή. 
 
Το Υπουργείο Οικονοµίας Υποδοµών Ναυτιλίας & Τουρισµού-Γενική Γραµµατεία Εµπορίου & 
Προστασίας Καταναλωτή-Γενική ∆ιεύθυνση Αγοράς-∆/νση Εταιριών & Γ.Ε.ΜΗ. µε την αριθ. 79584/27-
07-2015 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρίας. 
 

Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ

2016 2015 2016 2015

Χρεώστες διάφοροι 7.097 5.154 5.084 2.713

Έξοδα εποµένων χρήσεων 647 575 278 325

Εκπτώσεις αγορών χρήσεως υπό διακανονισµό 827 887 827 887

8.571 6.616 6.189 3.925

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 0 0 0 401

Σύνολο 8.571 6.616 6.189 4.326

 Ο Όµιλος Η Εταιρία

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,

Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ

2016 2015 2016 2015

Ταµείο 32 23 32 23

Τραπεζικές καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 46.752 34.484 23.265 17.093

Σύνολο 46.784 34.507 23.297 17.116

Ο Όµιλος Η Εταιρία

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,

Ποσά σε ευρώ

31
η
 ∆εκεµβρίου 2014 27.379.200 0,52 27.379.200 14.237.184,00 592.726,80

31η ∆εκεµβρίου 2015 27.379.200 0,42 27.379.200 11.499.264,00 592.726,80

31
η
 ∆εκεµβρίου 2016 41.068.800 0,42 41.068.800 17.248.896,00 592.726,80

Υπέρ το άρτιο 
σε €

Ονοµατική αξία 
µετοχών

Αριθµός 
µετοχών 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο σε €

Κοινές µετοχές 
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Μετά την ως άνω µείωση, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 11.499.264 Ευρώ, 
διαιρούµενο σε 27.379.200 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,42 Ευρώ 
 
17. Άλλα αποθεµατικά Καθαρής Θέσης 
 
Σύµφωνα τη εκάστοτε τοπική εθνική νοµοθεσία, οι Εταιρία 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 Εταιρία 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: 
 

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

 
 
∆εν υπάρχουν εµπράγµατες εξασφαλίσεις για τον µακροπρόθεσµο δανεισµό της Μητρικής Εταιρίας. 
 
Για µακροπρόθεσµο δανεισµό της θυγατρικής Global Colors Polska συνολικού ύψους την 31.12.2016  
2.140 χιλ ευρώ  υφίστανται εµπράγµατες εξασφαλίσεις συνολικού ύψους 2.479 χιλ ευρώ την 31.12.2016. 
 
Η ανάλυση του µακροπρόθεσµου δανεισµού της Εταιρίας και του Οµίλου ανά ξένο νόµισµα έχει ως 
ακολούθως: 
 

Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ

2016 2015 2016 2015

- Αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα

  αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων 44.351 39.214 39.914 37.983

- Λοιπά φορολογηµένα αποθεµατικά από κέρδη 15.245 21.510 5.583 11.848

- Αποθεµατικά από αναλογιστικά κέρδη/(ζηµίες) 87 87 87 87

- Αποθεµατικό από Συναλλαγµατικές διαφορές 

  µετατροπής ισολογισµών θυγατρικών -2.374 -981 - -

Σύνολο 57.309 59.830 45.584 49.918

Ο Όµιλος Η Εταιρία

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2016 2015 2016 2015

Έως ένα (1) έτος 1.778 1.961 1.000 1.000

Από δύο (2) έως πέντε (5) έτη 7.810 9.259 7.500 8500

Πέραν των πέντε (5) ετών 0 0 0 0

Σύνολο 9.588 11.220 8.500 9.500

Όµιλος Εταιρία

31η ∆εκεµβρίου, 31η ∆εκεµβρίου,
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(ως ξένο νόµισµα εννοείται νόµισµα συναλλαγής διαφορετικό του νοµίσµατος αναφοράς, ήτοι διαφορετικό 
του Ευρώ) 
 
 
18.2 Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός 
 
Η ανάλυση του βραχυπρόθεσµου δανεισµού της Εταιρίας και του Οµίλου ανά νόµισµα έχει ως 
ακολούθως: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ποσά σε Ξένο Νόµισµα

2016 2015 2016 2015

PZL / Ζλότι Πολωνίας 378.500 1.278.500 - -

31η ∆εκεµβρίου, 31η ∆εκεµβρίου,

Ο Όµιλος Η Εταιρία

Ποσά σε Ξένο Νόµισµα

2016 2015 2016 2015

USD / ∆ολάρια Η.Π.Α. 400.898 406.776 - -

Ο Όµιλος Η Εταιρία

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2016 2015 2016 2015

Βραχυπρόθεσµα δάνεια σε ΕΥΡΩ 19.025 17.058 1 2

Βραχυπρόθεσµα δάνεια σε USD 40 374 0 0
Βραχυπρόθεσµα δάνεια σε TRY 0 3 0 0

Σύνολο (α) 19.065 17.435 1 2

Μακροπρόθεσµα δάνεια σε ΕΥΡΩ 9.502 10.920 8.500 9.500
Μακροπρόθεσµα δάνεια σε PZL 86 300 0 0

Σύνολο (β) 9.588 11.220 8.500 9.500

Σύνολο ∆ανεισµού (α) + (β) 28.653 28.655 8.501 9.502

Ο Όµιλος Η Εταιρία

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,
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19. Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτική µίσθωση  
 

 
 
 

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

 
 
 
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος των αποτελεσµάτων χρήσεως υπολογίζεται βάσει των εκάστοτε ισχυόντων 
συντελεστών φόρου εισοδήµατος, βάσει της τρέχουσας φορολογικής νοµοθεσίας κάθε χώρας. 
 

Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ

Παρούσα αξία 
υποχρέωσης 

από µισθώµατα
Χρηµατοδοτικό 

Έξοδο Σύνολο

Μέχρι 1 έτος 307 7 314

Από 2 έως 5 έτη 314 14 328

Μετά τα 5 έτη 0 0 0

Σύνολο 621 21 642

ο Όµιλος 

31
η
 ∆εκεµβρίου, 2016

Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ

Παρούσα αξία 
υποχρέωσης 

από µισθώµατα
Χρηµατοδοτικό 

Έξοδο Σύνολο

Μέχρι 1 έτος 270 6 276

Από 2 έως 5 έτη 482 22 504

Μετά τα 5 έτη 0 0 0

Σύνολο 752 28 780

ο Όµιλος 

31
η
 ∆εκεµβρίου, 2015

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2016 2015 2016 2015

Τρέχων φόρος 10.297 8.608 6.450 5.331

Λοιπές Φορολογικές επιβαρύνσεις 243 -257 242 -257

Επίδραση µεταβολής Φορολ. Συντελ. Από 26% σε 29% - 372 - 372

Αναβαλλόµενος φόρος 10 -626 -509 -393

Φόρος στα αποτελέσµατα της περιόδου 10.550 8.097 6.183 5.053

Ο Όµιλος Η Εταιρία

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,
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Οι ισχύοντες φορολογικοί συντελεστές για την παρούσα και την προηγούµενη χρήση έχουν ως 
ακολούθως: 

 
 
 
Για τη χρήση 2016 η Εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α Ν.4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το 
σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών 
καταστάσεων χρήσεως 2016. 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: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2016 2015

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 29% 29%

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. 29% 29%

RAINBOW TECHNOLOGIES LTD 13% 13%

PLASTIKA KRITIS FAR EAST LTD 13% 13%

31
η
 ∆εκεµβρίου,

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2016 2015 2016 2015

Κέρδη προ φόρων 39.557 26.768 22.163 17.292

Αναλογούν φόρος εισοδήµατος, 

βάσει τρέχοντος φορολογικού συντελεστή 11.273 7.908 6.428 5.015

Επιδράσεις στο φόρο εισοδήµατος από:

- ∆απάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση 246 350 104 76

-Επίδραση µεταβολής Φορολ. Συντελ. 372 372

- Αφορολόγητα έσοδα -774 -533 -591 -410

- Αφορολόγητα αποθεµατικά από κέρδη - -

- Μεταβολή στην αναγνώριση φορολογικών - - -

  ζηµιών προς συµψηφισµό - - - -

- ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου - - - -

- Λοιπές µεταβολές φόρου εισοδήµατος -195 242

Σύνολο επιδράσεων στον αναλογούντα φόρο -723 189 -245 38

Φόρος στα αποτελέσµατα χρήσεως 10.550 8.097 6.183 5.053

Ο Όµιλος Η Εταιρία

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,
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20.2 Αναβαλλόµενος Φόρος εισοδήµατος 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις στον Ισολογισµό της Μητρικής Εταιρίας 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 Εταιρία και τον Όµιλο έχει ως ακολούθως: 
 
 

 
 
 
 
 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2016 2015 2016 2015

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως -5.508 -2.841 -4.294 -3.228

Επίδραση από συναλλαγµατική µετατροπή 426 -178

Επίδραση µεταβολής Φορολ. Συντελ. -372 - -372

Μεταβολή στο φόρο αποτελεσµάτων περιόδου -10 697 509 393

Μεταβολή στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα 36 -2.814 69 -1.087

Υπόλοιπο λήξης χρήσεως -5.056 -5.508 -3.716 -4.294

O Όµιλος H Εταιρία

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2016 2015 2016 2015

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

(πριν από το συµψηφισµό τους)

— Ενσώµατα πάγια -6.313 -8.225 -5.667 -5.874

— Άυλα περιουσιακά στοιχεία -84 -148 -

— Απαιτήσεις -6 - -

— Συναλλαγµατικές διαφορές αποτίµησης -55 -20 -55 -19

—Λοιπά στοιχεία ενεργητικού -1.063 -118 -

Σύνολο -7.521 -8.511 -5.722 -5.893

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

(πριν από το συµψηφισµό τους)

—Άυλα περιουσιακά στοιχεία 70 122 60 122

—Αποθέµατα - -

—Απαιτήσεις 1.396 916 1.384 912

—Ενσώµατα Πάγια 332 919 -

—Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 2 5 2 5

—Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 576 571 560 555

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

—Φορολογικές ζηµίες προς συµψηφισµό - -
—Λοιπά στοιχεία Ισολογισµού 89 470 5

Σύνολο 2.465 3.003 2.006 1.599

Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση -5.056 -5.508 -3.716 -4.294

Ο Όµιλος Η Εταιρία

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,
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21. Προβλέψεις για παροχές στο προσωπικό 
 

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

 
 
 
22. 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

2016 2015 2016 2015

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων 2.530 2.530 1.956 1.956

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον ισολογισµό 2.530 2.530 1.956 1.956

Ποσά αναγνωρισµένα στο λογαριασµό αποτελεσµάτων

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 292 97 27 37

Τόκος στην υποχρέωση 38 43 38 51

Αναγνώριση αναλογιστικής ζηµίας / (κέρδους) 0 -1 0 -1

Κανονικό έξοδο στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 330 139 65 87

Κόστος περικοπών / διακανονισµών / τερµατισµού υπηρεσίας 36 1 36 1

Άλλο έξοδο / (έσοδο) 0 0 0 0

Συνολικό έξοδο στον λογαριασµό αποτελεσµάτων 366 140 101 88

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον ισολογισµό 

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη 2.393 2.393 1.956 1.870

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη -112 -3 -85 -2
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 366 140 101 87

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 2.647 2.530 1.972 1.956

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης 

Παρούσα αξία υποχρέωσης κατά την έναρξη 2.393 2.393 1.956 1.870

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 292 97 27 37

Κόστος τόκου 38 43 38 51

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη -112 -3 -85 -2

Επιπλέον πληρωµές ή έξοδα / (έσοδα) 36 1 36 1
Αναλογιστική ζηµιά / (κέρδος) 0 -1 0 -1

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 2.647 2.530 1.972 1.956

Ο Όµιλος Η Εταιρία

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,

Αναλογιστικές παραδοχές 2016 2015

Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,00% 2,00%

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 3,00% 3,00%

Αναµενόµενη εναποµένουσα εργασιακή ζωή 18,60 20,96

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2016 2015 2016 2015

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 14 54 14 51

Συναλλαγµατική διαφοροποίηση 0 0 0 0

Αποσβέσεις περιόδου (έσοδο) -7 -40 -7 -37

Υπόλοιπο λήξεως περιόδου 7 14 7 14

Ο Όµιλος Η Εταιρία

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

 
 
 
24. 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 Εταιρίας 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 Εταιρίας µε τις Θυγατρικές της, αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
 

 
 

Ποσά σε χιλ ιάδες ευρώ

2016 2015 2016 2015

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 9.350 6.674 6.850 4.451

Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα 2.467 2.548 1.455 1.573

Σύνολο 11.817 9.222 8.305 6.024

Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένα µέρη 852 479 852 456

Υπόλοιπο λήξεως περιόδου 12.669 9.701 9.157 6.480

Όµιλος Εταιρία

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2016 2015 2016 2015

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 335 288 16.429 16.226

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 410 288 7.147 4.687

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα  0 0 0 0

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 0 50 0 50

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 0 300 5.401 7.019

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη 64 5064 711 5.192

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών

και µελών της διοίκησης 1.908 2.050 1.255 1.289

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη

και µέλη της διοίκησης 2 0 0 0

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη

και µέλη της διοίκησης 852 415 852 392

Όµιλος Εταιρία

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Θυγατρική Εταιρεία

Πωλήσεις 
Αποθεµάτων

Αγορές 
Αποθεµάτων

Άλλα Έσοδα Έξοδα ∆ιάθεσης Άλλα Έξοδα
Χρηµατοοικονοµικό 

Κόστος 
Πωλήσεις Παγίων Αγορά  Παγίων

Απαιτήσεις από 
Εµπορική 

∆ραστηριότητα

Υποχρεώσεις από 
Εµπορική 

∆ραστηριότητα

ROMCOLOR 2000 S.A. 1.539.590,45 2.985.637,34 3.635,00 129.923,92 621.383,79 340,37

GLOBAL COLORS POLSCA S.A. 758.650,99 1.694.392,71 15.684,00 209.281,76 9.020,00

SENKROMA A.S. 3.155.555,92 81.089,40 2.540,00 107.848,67 24.044,19 3.114,27 915.579,01 149.949,80

SHANGHAI HITEC PLASTICS CO 5.799.955,48 1.406.895,36 74.465,00 42.508,43 1.538,49 2.631,62 833.875,70 487.043,50

GLOBAL COLORS ZAO 473.999,27 11.400,00 58.381,03 5.767,66 996.143,66

AGRIPOLYANE S.A.S.U. 4.120.341,15 270.867,95 9.250,00 7.225,00 20.690,44 23.329,34 1.810.082,57

ΕΤΕΠΛΑ 14.327,10

ΣΥΝΟΛΟ 15.848.093,26 6.450.282,76 105.574,00 115.073,67 42.508,43 103.115,66 140.344,34 25.960,96 5.400.673,59 646.353,67
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Σχετικά µε τις δοσµένες εγγυήσεις µεταξύ των Εταιριών του Οµίλου, βλ. ακολούθως Σηµ. 33 «∆εσµεύσεις & 
Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις» 
 
 
25. Πληροφορίες λειτουργικών τοµέων 
 
Οι Τοµείς δραστηριότητας καθορίζονται µε βάση τη δοµή του Οµίλου ανά θυγατρική Εταιρία µε 
σηµαντική λειτουργική δραστηριότητα. Οι πληροφορίες που δεν αποτελούν ξεχωριστούς τοµείς έχουν 
συγκεντρωθεί και απεικονίζονται στην κατηγορία «Λοιπές εταιρίες Οµίλου». 
 
Η ακόλουθη πληροφόρηση αναφέρεται στους Τοµείς που επισκοπούνται από τους υπευθύνους του 
Οµίλου και εξετάζονται από τη ∆ιοίκηση για τη λήψη οικονοµικών αποφάσεων. 
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31η ∆εκεµβρίου 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
31η ∆εκεµβρίου 2015 
 

 
 
 
 

Θυγατρική Εταιρία
ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΚΡΗΤΗΣ

SHANGHAI HITEC 

PLASTICS
ROMCOLOR 2000 AGRIPOLYANE

GLOBAL COLORS 

POLSCA
SENKROMA

GLOBAL COLORS 

ZAO

ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

ΟΜΙΛΟΥ

ΕΝ∆ΟΟΜΙΛΙΚΕΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ & 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Περίοδος 1.1-31.12.2016

Μικτός Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)

140.059 64.773 20.828 28.752 17.737 12.216 13.906 997 -24.625 274.643

Κόστος πωλήσεων 
-106.400 -49.245 -16.712 -26.337 -15.028 -9.363 -10.873 -35 23.840 -210.154

Μεικτά κέρδη 
33.659 15.528 4.116 2.414 2.709 2.853 3.033 961 -784 64.489

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

23.075 13.288 3.285 1.268 1.645 1.188 1.562 549 -465 45.394

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων

19.401 11.902 2.658 799 1.160 823 1.256 513 -345 38.168

Καθαρά Κέρδη προ φόρων
22.164 12.504 2.668 607 1.000 -175 1.987 4.525 -5.724 39.557

Καθαρά Κέρδη περιόδου
15.980 9.291 2.525 430 803 -165 1.625 4.160 -5.642 29.007

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
90.335 12.961 9.079 3.085 4.454 1.763 2.455 13.018 -30.288 106.863

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
98.007 34.495 10.606 15.097 7.365 8.144 6.861 10.755 -14.990 176.340

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
13.189 1.299 58 1.061 219 203 104 -131 -332 15.669

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 23.598 5.901 2.082 12.495 3.684 7.272 8.090 7.233 -13.932 56.424

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 1.1-31.12.2015

Μικτός Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 128.690 61.102 16.881 28.668 17.394 13.250 12.150 1.159 -22.112 257.182

Κόστος πωλήσεων -100.583 -47.832 -13.433 -26.162 -14.506 -10.620 -8.649 -98 20.982 -200.901

Μεικτά κέρδη 28.107 13.270 3.448 2.506 2.888 2.630 3.501 1.060 -1.129 56.281

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 19.150 10.641 2.796 1.237 1.653 419 1.378 733 -184 37.823

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων

15.870 9.497 2.071 785 1.283 108 1.170 635 -67 31.352

Καθαρά Κέρδη προ φόρων 17.292 9.909 1.575 637 519 -910 52 1.055 -3.362 26.767

Καθαρά Κέρδη περιόδου 12.239 7.353 1.431 544 462 -905 -31 927 -3.351 18.669

0

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 79.031 14.410 8.149 3.033 4.321 2.340 2.023 11.622 -29.461 95.468

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 89.044 27.988 10.314 14.174 6.944 9.392 4.580 9.623 -15.039 157.020

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 14.765 1.347 24 1.110 325 234 92 113 -688 17.322

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 12.632 5.308 3.153  3.374 8.485 7.110 6.839 -14.286 32.615
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26. Αποσβέσεις 
 

 
 
 
 
27. Παροχές στο προσωπικό 
 

 
 
 
 
28. Άλλα έσοδα 
 

 
 
 
29. Άλλα έξοδα 
 

 
 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2016 2015 2016 2015

Αποσβέσεις στο Κόστος Πωληθέντων 6.149 5.619 3.387 3.024

Αποσβέσεις στα Έξοδα ∆ιοίκησης 784 680 122 143

Αποσβέσεις στα Έξοδα ∆ιάθεσης 236 211 139 150

Αποσβέσεις στα Έξοδα R&D 64 0 33 0
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων -7 -40 -7 -37

Καθαρές αποσβέσεις στα αποτελέσµατα 7.226 6.470 3.674 3.280

Ο Όµιλος Η Εταιρία

31η ∆εκεµβρίου, 31η ∆εκεµβρίου,

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2016 2015 2016 2015

Κόστος προσωπικού 

(συµπεριλαµβανοµένου και του κόστους 

τερµατισµού απασχόλησης) 25.412 25.149 13.342 13.226

Μέσος όρος απασχολούµενου προσωπικού

-    Άτοµα: 963 926 385 369

Ο Όµιλος Η Εταιρία

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2016 2015 2016 2015

Έσοδα από εκµισθώσεις 14 15 14 15

Κέρδη από εκποίηση ενσωµάτων παγίων 68 93 23 82

Απόσβεση επιχορηγήσεων ενσώµατων παγίων 165 303 6 37

Έσοδα από προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 44 45 0 0
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 990 1.476 456 539

Σύνολο εσόδων 1.281 1.932 499 673

Ο Όµιλος Η Εταιρία

31η ∆εκεµβρίου, 31η ∆εκεµβρίου,

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2016 2015 2016 2015

Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης (R&D) 715 636 715 636

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 1.922 711 1.660 0

Ζηµίες από εκποίηση ενσωµάτων παγίων 383 44 252 8

Προσαυξήσεις κ λοιπές επιβαρύνσεις φορολογικού ελέγχου  0 6 6
Λοιπά έξοδα εκµεταλλεύσεως 1.275 1.476 99 112

Σύνολο εξόδων 4.295 2.873 2.726 762

Ο Όµιλος Η Εταιρία

31η ∆εκεµβρίου, 31η ∆εκεµβρίου,
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30. Χρηµατοοικονοµικό κόστος 
 

 
 
 
 
 
31. Κέρδη και Ζηµίες από Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία  
 

 
 
 
 
32. 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: 
 

 
 
 
33. ∆εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
 
Η Εταιρία και ο Όµιλος έχουν ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε λοιπές εγγυήσεις ύψους  220 χιλ 
ευρώ 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. 
 
 
 
 
 
 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2016 2015 2016 2015

Τόκοι και συναφή έξοδα -1.142 -1.051 -246 -164

Τόκοι και συναφή έσοδα 634 558 322 163

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) -508 -493 76 -1

Ο Όµιλος Η Εταιρία
31

η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2016 2015 2016 2015

Κέρδη απο πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών

στοιχείων 147 147 0
Ζηµία απο πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών

στοιχείων -3 -53 -3

Σύνολο 144 -53 144 0

Όµιλος Εταιρία

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,

Ποσά σε  ευρώ

2016

Αναπροσ/νο
2015 2015 2016

Αναπροσ/νο
2015 2015

Συνολικά εισοδήµατα περιόδου,

µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας 26.251.904 16.479.496 16.479.496 15.980.293 12.240.710 12.240.710

Σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία 40.543.719 40.543.719 27.379.200 40.543.719 40.543.719 27.379.200

Κέρδη κατά µετοχή, βασικά σε Ευρώ 0,6475 0,4065 0,6019 0,3941 0,3019 0,4471

Όµιλος Εταιρία

31
η
 ∆εκεµβρίου, 31

η
 ∆εκεµβρίου,
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34. Επίδικες υποθέσεις 
 
Με απόφαση του δικαστηρίου του Aix en Ρrovence (Γαλλία) το Μάρτιο 2016 επιδικάστηκε σε πρώην 
αντιπρόσωπο της εταιρίας το ποσό των 217.355 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων, έναντι της οποίας η 
εταιρία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη στα αποτελέσµατα της 31/12/15 ύψους 250,000 ευρώ. 
 
 
35. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 
 

 
 
 
Για τη χρήση 2016 η Εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α Ν.4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το 
σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών 
καταστάσεων χρήσεως 2016. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες 
φορολογικές υποχρεώσεις, αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
 
36. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού 
 
∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού  
 
 
 
    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 
Εταιρία υποχρεούται να διαλαµβάνει στην Ετήσια Οικονοµική Έκθεση πίνακα στον οποίο περιέχονται οι 
πληροφορίες τις οποίες η Εταιρία 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 Εταιρία, καθώς και την αγορά κινητών αξιών στις 
οποίες οι µετοχές της Εταιρίας 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. 
 

Επωνυµία Εταιρείας Έδρα

Ανέλεγκτες 
φορολογικά χρήσεις

Αριθµός ανέλεγκτων 
χρήσεων

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 0

ΕΤΕΠΛΑ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 2011-2016 6

ROMCOLOR 2000 S.A. ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2013-2016 4

GLOBAL COLORS POLSCA S.A. ΠΟΛΩΝΙΑ 2013-2016 4

SENKROMA A.S. ΤΟΥΡΚΙΑ 0

SHANGHAI HITEC  PLASTICS CO ΚΙΝΑ 0

AGRIPOLYANE S.A.S.U. ΓΑΛΛΙΑ 2014-2016 3

GLOBAL COLOR ΖΑΟ LLC ΡΩΣΙΑ 2016 1

PLASTIKA KRITIS FAR EAST LTD ΚΥΠΡΟΣ 2004 – 2016 12

RAINBOW TECHNOLOGIES LTD ΚΥΠΡΟΣ 2011 – 2016 6
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 Θέµα Τόπος Καταχώρησης 

02/2/2016 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΑΡ.4 ΠΑΡ.2Ε ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ» 
 
 

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

08/2/2016 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 
Ν.3556/2007:ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
 

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

12/2//2016 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ  ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΒΕΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 

 

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

23/2/2016 

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΒΕΕ 
 

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

16/3/2016 
AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2016 

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

26/4/2016 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 
Ν.3556/2007-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
 

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

26/4/2016 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 
Ν.3556/2007:ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΙΑΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΨΗΦΟΥ 
 

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

28/4/2016 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 
ΚΡΑΤΟΣ-ΜΕΛΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 
 

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

05/5/2016 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 
Ν.3556/2007-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
 
 

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

12/5/2016 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2016(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 
 

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

16/5/2016 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΕΡΙ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ  
 

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

01/6/2016 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
 

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

21/6/2016 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 
Ν.3556/2007-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
 
 

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

27/6/2016 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 

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

25/7/2016 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤ 
ΑΝΑΒΟΛΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 
 

http://www.plastikakritis.com 
http://www.helex.gr 
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01/8/2016 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
2015 
 

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

02/8/2016 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 
Ν.3556/2007-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
 
 

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

03/8/2016 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 
Ν.3556/2007-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
 

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

09/8/2016 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤ 
ΑΝΑΒΟΛΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016(ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 
 

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

29/8/2016 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 
Α∆ΙΑΘΕΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ 
 

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

20/9/2016 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΜΗ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 
 
 
 

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

26/10/2016 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ 
Α∆ΙΑΘΕΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ 
 

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

02/11/2016 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 
Α∆ΙΑΘΕΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 
 

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

04/11/2016 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ  
ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ 
 

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

06/12/2016 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ GLOBAL 
COLORS 
 

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



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