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ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 
 

 

 

 

 
 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Για την Απόσχιση του Κλάδου Παραγωγής και Εμπορίας των Προϊόντων 

Βιομηχανικής Συσκευασίας της Εταιρείας 

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και Εισφοράς του στην κατά 100% Θυγατρική 

Εταιρεία «THRACE POLYFILMS Α.Β.Ε.Ε.» και την Αλλαγή Σκοπού και Επωνυμίας 

της «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» 

 
Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος έγινε σύµφωνα 

µε τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.12 του Κανονισµού του Χ.Α., όπως ισχύει κατά το χρόνο 

σύνταξής του, καθώς και τις σχετικές διατάξεις της  απόφασης υπ΄ αριθ. 25/17.7.2008 του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου του Χ.Α. 

 
 
 

Η απόσχιση θα ολοκληρωθεί με την καταχώρηση της σχετικής εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού στο ΓΕ.ΜΗ., καθώς και της εγκριτικής απόφασης και 

καταχώρησής της στο ΓΕ.ΜΗ. της Νομαρχίας Ξάνθης, τα οποία επί του παρόντος εκκρεµούν. 

 
 
 

 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 
 
 

Το παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα συντάχθηκε µε ευθύνη της Εταιρείας, η οποία είναι υπεύθυνη για την 

ακρίβεια και πληρότητά του 
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1.1. Σκοπός σύνταξης του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος 

 

Σκοπός σύνταξης του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος είναι η πληροφόρηση του επενδυτικού 

κοινού αναφορικά µε την απόσχιση και εισφορά του κλάδου παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων 

Βιομηχανικής Συσκευασίας της εισηγµένης ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS Co 

S.A.» (εφεξής η «Εισφέρουσα Εταιρεία» ή η «Εταιρεία» ή «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.») στην κατά 

100% θυγατρική της, µη εισηγµένη, εταιρεία «THRACE POLYFILMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε διακριτικό τίτλο «THRACE POLYFILMS Α.Β.Ε.Ε.»  (εφεξής «Αναδεχόµενη 

Εταιρεία» ή «Απορροφώσα Εταιρεία»). 

 

Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

παραγράφου 4.1.3.12 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου  Αθηνών και ειδικότερα την παράγραφο 1(β) 

που αφορά στην απόσχιση κλάδου εταιρείας, της οποίας οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χ.Α., και ο οποίος 

αντιπροσωπεύει το 30% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών της κατά την τελευταία οικονοµική χρήση 

καθώς  και 1(γ) που αφορά στη μεταβολής της δραστηριότητας εισηγμένης εταιρίας ή και επέκτασης των 

δραστηριοτήτων της σε άλλες, για τις οποίες η διοίκηση της εισηγμένης εταιρίας εκτιμά ότι θα επιδράσουν 

σημαντικά στην οικονομική της κατάσταση, όπως ενδεικτικά ως προς τη μεταβολή στον κύκλο εργασιών, 

την κερδοφορία, το απασχολούμενο προσωπικό, τα ίδια κεφάλαια της εισηγμένης εταιρίας, καθώς και τις  

σχετικές  διατάξεις  της  υπ’  αριθµ.  25/17.7.2008  απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Χ.Α. 

 

1.2. Υπεύθυνοι σύνταξης του Πληροφοριακού Σηµειώµατος 

 

Υπεύθυνος για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Σηµειώµατος και την ακρίβεια των στοιχείων που 

περιέχει είναι ο κ.κ. Θεοδόσιος Κολύβας, Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Δημήτριος 

Μαλάμος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Group CFO. 

 

Οι επενδυτές οι οποίοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, µπορούν να επικοινωνούν τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες µε το τµήµα Μετόχων και Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας (αρµόδια η 

κα Ιωάννα Καραθανάση) στο τηλέφωνο 210 98 75 081 (ikarathanasi@thraceplastics.gr). Οι 

ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθεύονται το παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα, τις εργάσιµες ηµέρες 

και ώρες από τα γραφεία ∆ιοίκησης της εταιρείας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», οδός Μαρίνου Αντύπα 

20, Άλιµος, Τ.Κ. 17455 (Τµήµα Μετόχων & Επενδυτικών Σχέσεων). Το Πληροφοριακό Σηµείωµα είναι 

επίσης διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.thracegroup.com) καθώς επίσης και στην 

ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr)  

  

mailto:ikarathanasi@thraceplastics.gr
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        Ενότητα 2 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ 

 
  



 

6 

2.1. Περιγραφή της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου (αποφάσεις οργάνων της 

«Πλαστικά Θράκης Α.Β.Ε.Ε.» και τις «Thrace Polyfilms A.B.E.E.», νοµοθετικές διατάξεις 

που ακολούθησαν) 

 

Αποφάσεις ∆ιοικητικών Συµβουλίων της «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και της «THRACE 

POLYFILMS ΑΒΕΕ» της 28-06-2017 

 

Με τις από 28 Ιουνίου 2017 αποφάσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων της «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» 

και της «THRACE POLYFILMS A.B.E.E.» αποφασίσθηκε η έναρξη της διαδικασίας απόσχισης του 

βιοµηχανικού κλάδου παραγωγής και εμπορίας προϊόντων Βιομηχανικής Συσκευασίας (εργοστάσιo Νο 

7) της «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και η εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική της, µη εισηγµένη 

εταιρεία «THRACE POLYFILMS Α.Β.Ε.Ε.» σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993. 

Ως ηµεροµηνία σύνταξης Ισολογισµού Μετασχηµατισµού ορίσθηκε η 30-06-2017. Επιπρόσθετα, ο 

Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής κ.  Μιχαήλ Παππάς του Κωνσταντίνου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 33331) ορίσθηκε ως 

υπεύθυνος για τη σύνταξη της σχετικής Έκθεσης Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας των Περιουσιακών 

Στοιχείων του κλάδου παραγωγής προϊόντων Βιομηχανικής Συσκευσίας του Εργοστασίου Νο 7 που 

βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης.  

 

Αποφάσεις ∆ιοικητικών Συµβουλίων της «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και της «THRACE 

POLYFILMS ΑΒΕΕ» της 02-10-2017 

 

Με τις από 02 Οκτωβρίου 2017 αποφάσεις του ∆ιοικητικών Συµβουλίων των  εταιρειών «ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (η «Εισφέρουσα») και «THRACE POLYFILMS A.B.E.E.» (η «Απορροφώσα») 

εγκρίθηκαν οι µέχρι την ηµεροµηνία εκείνη προκαταρκτικές ενέργειες που είχαν γίνει για την εισφορά 

του βιοµηχανικού κλάδου παραγωγής προϊόντων Βιομηχανικής Συσκευασίας (εργοστάσιο Νο 7) στην 

«THRACE POLYFILMS Α.Β.Ε.Ε.», σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν 2166/93, έγινε 

αποδεκτός ο από 30.06.2017 Ισολογισµός Μετασχηµατισµού του κλάδου, εγκρίθηκαν οι εισηγήσεις των  

Προέδρων  των  ∆ιοικητικών  Συµβουλίων  σχετικά  µε  την  αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της 

απορροφώσσας εταιρείας και την ανάληψη των µετοχών που θα εκδοθούν από την αύξηση αυτή και 

εγκρίθηκαν οι όροι εισφοράς και απορρόφησης του κλάδου. 

 

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις  της «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και της «THRACE 

POLYFILMS ΑΒΕΕ» 

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» η οποία θα λάβει χώρα 

στις 2 Νοεμβρίου 2017 θα συζητήσει και θα λάβει αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας 

διάταξης:  

 

1. Απόσχιση του κλάδου παραγωγής και εμπορίας προϊόντων Βιομηχανικής Συσκευασίας της Εταιρείας 

και την εισφορά αυτού στην κατά 100% θυγατρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Thrace 

Polyfilms Α.Β.Ε.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/1993 και του κ.ν. 2190/1920 και έγκριση 

του Σχεδίου Σύμβασης Απόσχισης. 

2. Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή ενώπιον Συμβολαιογράφου της πράξης εισφοράς του 
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κλάδου παραγωγής και εμπορίας προϊόντων Βιομηχανικής Συσκευασίας της Εταιρείας στην κατά 

100% θυγατρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Thrace Polyfilms Α.Β.Ε.Ε.» και κάθε άλλης 

δήλωσης καθώς και για τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης αναγκαίας πράξης ή δικαιοπραξίας επί 

σκοπώ ολοκληρώσεως της κατά τα άνω διαδικασίας απόσχισης και εισφοράς του ως άνω κλάδου 

 

3. Έγκριση όλων των ενεργειών, δηλώσεων και δικαιοπραξιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Εταιρείας, καθώς και των προστηθέντων και των πληρεξουσίων αυτής που έγιναν στα πλαίσια 

και για τους σκοπούς της απόσχισης του κλάδου παραγωγής και εμπορίας προϊόντων Βιομηχανικής 

Συσκευασίας της Εταιρείας και της εισφοράς του στην κατά 100% θυγατρική Ανώνυμη Εταιρεία με 

την επωνυμία «Thrace Polyfilms Α.Β.Ε.Ε.» 

 

4. Έγκριση της μεταβολής του σκοπού της Εταιρείας και τη συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 

του Καταστατικού αυτής 

 

5. Έγκριση της μεταβολής της επωνυμίας της Εταιρείας και τη συνακόλουθη τροποποίησης του άρθρου 

1 του Καταστατικού αυτής. 

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «THRACE POLYFILMS A.B.E.E.» θα λάβει  χώρα στις 2 Νοεμβρίου 

2017 θα συζητήσει και θα λάβει αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:  

1.  Απόφαση για την αναδοχή του κλάδου παραγωγής και εμπορίας προϊόντων Βιομηχανικής 

Συσκευασίας της εταιρείας «Πλαστικά Θράκης Α.Β.Ε.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/1993 

και του κ.ν. 2190/1920 και ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Απόσχισης. 

 

2. Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή ενώπιον Συμβολαιογράφου της πράξης αναδοχής του κλάδου 

παραγωγής και εμπορίας προϊόντων Βιομηχανικής Συσκευασίας της εταιρείας ,«Πλαστικά Θράκης 

Α.Β.Ε.Ε.» και κάθε άλλης δήλωσης καθώς και για τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης αναγκαίας πράξης 

ή δικαιοπραξίας επί σκοπώ ολοκληρώσεως της κατά τα άνω διαδικασίας απόσχισης και εισφοράς του 

ως άνω κλάδου 

 

3. Έγκριση όλων των ενεργειών, δηλώσεων και δικαιοπραξιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Εταιρείας, καθώς και των προστηθέντων και των πληρεξουσίων αυτής που έγιναν στα πλαίσια και 

για τους σκοπούς της αναδοχής του κλάδου παραγωγής και εμπορίας προϊόντων Βιομηχανικής 

Συσκευασίας της εταιρείας «Πλαστικά Θράκης Α.Β.Ε.Ε.» 

 

4. Έγκριση της επέκτασης του σκοπού της Εταιρείας και τη συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 2 

του Καταστατικού αυτής 

 

5. Έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του 

άρθρου 5 του Καταστατικού αυτής 
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2.2. Περιγραφή του αποσχισθέντος κλάδου. Οικονοµικά στοιχεία της «Πλαστικά 

Θράκης Α.Β.Ε.Ε.» πριν και µετά την απόσχιση του κλάδου 

 

Ο αποσχιζόµενος κλάδος της «Πλαστικά Θράκης Α.Β.Ε.Ε.» περιλαµβάνει τη μονάδα παραγωγής 

προϊόντων Βιομηχανικής Συσκευασίας (εργοστάσια Νο 7) στη ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης. 

 

Ειδικότερα η µονάδα παραγωγής προϊόντων βιομηχανικής συσκευασίας (εργοστάσιο Νο. 7) ξεκίνησε 

τη λειτουργία του το 1996 και στεγάζεται σε κτίριο επιφάνειας 4.585 τ.µ. Η παραγωγική δυναµικότητα 

της µονάδας ανέρχεται  σε 10.000 τόνους ετησίως και αποτελείται από έξι (6) γραµµές παραγωγής 

φυσητού φύλου (φιλμ) από πολυαιθυλένιο και πολυπροπυλένιο (blown film extrusion lines), έξι (6) 

μηχανές κοπής φιλμ σε σακούλες, σακιά και ρολά και τέσσερις (4) μηχανές τύπωσης φιλμ.  

 

         Η γκάµα των παραγόµενων προϊόντων περιλαµβάνει: 

 

 Σάκκους πολυαιθυλενίου (ΡΕ) σε ρολό για αυτόματη συσκευασία (FFS Films/Sacks) 

 Σάκκους πολυαιθυλενίου (ΡΕ) εσωτερικής επένδυσης μεγασάκκων (FIBC liner)  

 Film πολυαιθυλενίου (ΡΕ) παλετοποίησης (stretch hood)  

 Μεβράνες για κατασκευαστικές χρήσεις 

 Film πολυαιθυλενίου (ΡΕ) για οικοδομικές και αγροτικές χρήσεις καθώς και 

 Film πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συσκευασίας 

Οι κατηγορίες των Πελατών περιλαμβάνουν βιομηχανίες τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο 

εξωτερικό και ειδικότερα: 

 Βιομηχανίες χημικών προϊόντων  (λιπάσματα, τσιμέντα, πλαστικές πρώτες ύλες, pellets κ.α.) 

 Βιομηχανίες ζωοτροφών και ιχθυοτροφών 

 Διανομείς υλικών συσκευασίας 

 Βιομηχανίες γαλακτοκομικών 

 Βιομηχανίες εμφιαλωμένων νερών, αναψυκτικών, μπύρας κ.α. 

 Βιομηχανίες παραγωγής μονωτικών μεμβρανών για σκεπές 

 

Οι προµηθευτές της βασικής πρώτης ύλης που είναι το πολυαιθυλένιο (PE) είναι βιοµηχανικά 

συγκροτήµατα παραγωγής πολυµερών κυρίως στο εξωτερικό (SABIC, DOW, AFCO, VINMAR, κ.α.) 

 

Κατωτέρω παρατίθεται η Λογιστική Κατάσταση της 30.06.2017, στην οποία  διακρίνονται τα κονδύλια 

του Ισολογισµού της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. πριν και µετά την απόσχιση του κλάδου, καθώς και 

τα επιµέρους κονδύλια του αποσχιζόµενου κλάδου: 
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Τα κονδύλια του αποσχιζόµενου βιοµηχανικού κλάδου, όπως αυτά απεικονίζονται στον παραπάνω πίνακα 

(στήλη 1), αναλύονται ως εξής: 

 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 

Το κονδύλι ‘Ενσώματα Πάγια Στοιχεία’, συνίσταται σε Γήπεδα- Οικόπεδα, Κτίρια και Τεχνικά Έργα, 

Μηχανήµατα Τεχνικές Εγκαταστάσεις και  Εξοπλισµό, Μεταφορικά Μέσα, Έπιπλα και Λοιπό Εξοπλισµό, 

το αναπόσβεστο υπόλοιπο των οποίων κατά την 30.06.2017 ανερχόταν στο ποσό των Ευρώ 3.767.473,2. 

 ‘Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία’, µε υπόλοιπο κατά την 30.06.2017 Ευρώ 9.536,9 

 

‘Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις’, µε υπόλοιπο κατά την 30.06.2017 Ευρώ 356.027,5. 

 

Το σύνολο του κονδυλίου ‘Αποθέµατα’, ανερχόταν κατά την 30.06.2017 σε Ευρώ 2.044.299,2 

Το κονδύλι ‘Πελάτες’ είχε στις 30.06.2017 υπόλοιπο Ευρώ 3.713.224,4 

 

Οι ‘Λοιπές Απαιτήσεις’ κατά την ίδια ημερομηνία είχε υπόλοιπο Ευρώ 2.421.132,0 και περιλαμβάνει: 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30-06-17 30-06-17 30-06-17

Αποσχιζόμενος 
Κλάδος

Υπόλοιπο της 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ 

ΑΒΕΕ μετά την 
Απόσχιση

Σύνολο πριν την 
Απόσχιση

Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώματα Πάγια στοιχεία 3.767.473,2 2.919.606,1 6.687.079,3

Επενδύσεις σε ακίνητα 0,00 14.159,0 14.159,0

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 9.536,9 659.384,4 668.921,2

Συμμετοχές σε θυγατρικές 0,00 72.061.348,0 72.061.348,0

Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 0,00 204.000,0 204.000,0

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 356.027,5 1.613.287,3 1.969.314,8

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 0,00 567.254,0 567.254,0

Σύνολο μη κυκλοφορούντος Ενεργητικού 4.133.037,5 78.039.038,9 82.172.076,3

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Αποθέματα 2.044.299,2 0,0 2.044.299,2

Φόρος Εισοδήματος προκαταβληθείς 0,0 1.052.401,7 1.052.401,7

Πελάτες 3.713.224,4 -90.536,2 3.622.688,2

Λοιπές απαιτήσεις 2.421.132,0 8.960.310,3 11.381.442,3

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 0,0 489.671,4 489.671,4

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 8.178.655,6 10.411.847,2 18.590.502,8

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.311.693,1 88.450.886,0 100.762.579,1

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Καθαρή Θέση Αποσχιζόμενου Κλάδου 54.939,6 0,0 0,0

Μετοχικό κεφάλαιο 0,0 28.869.358,3 28.869.358,3

Αποθεματικά υπέρ το άρτιο 0,0 21.644.331,2 21.644.331,2

Λοιπά Αποθεματικά 0,0 14.149.261,9 14.149.261,9

Αποτελέσματα εις νέο 0,0 6.126.925,9 6.126.925,9

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων αποδοτέα στους Μετόχους της 

Μητρικής
0,0 70.789.877,4 70.789.877,4

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 54.939,6 70.789.877,4 70.789.877,4
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 0,0 0,0 0,0

Προβλέψεις για παροχές στο προσωπικό 85.344,5 270.786,4 356.130,9

Λοιπές Προβλέψεις 0,0 714.051,7 714.051,7

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 359.886,8 0,0 359.886,8

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,0 658.790,4 658.790,4

Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων 445.231,3 1.643.628,5 2.088.859,8
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές 3.528.761,3 216.108,7 3.744.870,1

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 0,0 0,0 0,0

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 7.726.914,4 14.205.326,8 21.932.241,2

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 555.846,4 1.650.884,2 2.206.730,7

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων 11.811.522,2 16.072.319,8 27.883.841,9
Σύνολο Υποχρεώσεων 12.256.753,5 17.715.948,3 29.972.701,8
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων 12.311.693,1 88.505.825,6 100.762.579,1
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‘Απαιτήσεις από Θυγατρικές ’ με υπόλοιπο κατά την 30.06.2017 Ευρώ 2.384.054,9, ‘Μεταβατικούς 

Λογαριασμούς Ενεργητικού’ με υπόλοιπο Ευρώ 36.509,2 και ‘Λοιπούς Χρεώστες’ με υπόλοιπο Ευρώ 

567,9. 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

 

‘Προβλέψεις για Παροχές Προσωπικού’, µε υπόλοιπο την 30.06.2017 Ευρώ 82.344,5. 

 

‘Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις’,   συνολικού   ύψους   την   30.06.2017   Ευρώ 359.886,8. 

 

‘Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια’, ύψους κατά την 30.06.2017 Ευρώ 7.726.914,4. 

 

‘Προμηθευτές’, ύψους κατά την 30.06.2017 Ευρώ 3.528.761,3. 

 

Τέλος, το κονδύλι ‘Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις’ µε υπόλοιπο την 30.06.2017 Ευρώ 555.846,4 

περιλαµβάνει ‘Πιστωτές Διάφορους µε υπόλοιπο Ευρώ 268.787,8, ‘Μεταβατικούς Λογαριασµούς   

Παθητικού’ µε υπόλοιπο Ευρώ 283.646,74, και ‘Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις’ µε υπόλοιπο Ευρώ 

3.411,90. 

 

2.3. Αποτίµηση του αποσχισθέντος κλάδου 

 

Η καθαρή θέση του αποσχισθέντος κλάδου παραγωγής προϊόντων Βιομηχανικής Συσκευασίας κατά την 

30.06.2017, διαπιστώθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, Μιχαήλ Κ. Παππά (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 33331), 

της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε., στο ποσό των Ευρώ 54.939,61, όπως ο 

ανωτέρω Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής αναφέρει στη σχετική από 12 Σεπτεμβρίου 2017 Έκθεσή του. Πιο 

συγκεκριµένα, η ανωτέρω Καθαρή Θέση, αναλύεται ως ακολούθως: 

 

 

 

Με βάση το διενεργηθέντα έλεγχο για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων 

του αποσχιζόμενου βιοµηχανικού κλάδου, ο Ορκωτός Ελεγκτής- Λογιστής, προέβη στις κάτωθι 

διευκρινήσεις επί ορισµένων εκ των λογαριασµών της Λογιστικής Κατάστασης Μετασχηµατισµού της  

30.06.2017. 

 

1. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) καθώς και όπως ορίζει ο νόμος 4308/2014 «Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα Συναφείς Ρυθμίσεις και Άλλες Διατάξεις. 

2. Τα ενσώματα πάγια στοιχεία απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης, μειωμένα με τις επιχορηγήσεις 

που λαμβάνονται, καθώς και με τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν ζημίες από απομειώσεις της 

αξίας τους. Τυχόν αναπροσαρμογές παγίων (οικοπέδων - κτιρίων) που έχουν πραγματοποιηθεί, βάσει 

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού 12.311.693,1

Μείον

Γενικό Σύνολο Παθητικού 12.256.753,5

Λογιστική Καθαρή Θέση 30.06.2017 54.939,6
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της ισχύουσας Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, αντιλογίζονται. Δαπάνες που πραγματοποιούνται για 

αντικατάσταση τμήματος των παγίων περιουσιακών στοιχείων ενσωματώνονται στην αξία του παγίου, 

εφόσον μπορούν να υπολογισθούν με αξιοπιστία ότι αυξάνουν τα μελλοντικά οφέλη που θα αποκομίσει 

ο Όμιλος από αυτά. Οι επισκευές και συντηρήσεις των ενσώματων παγίων στοιχείων επιβαρύνουν τα 

Αποτελέσματα με την πραγματοποίησή τους. Το κόστος κτήσης και οι σωρευμένες αποσβέσεις των 

παγίων που πωλούνται ή αποσύρονται, αντιλογίζονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη στιγμή 

της πώλησης ή της απόσυρσης και, οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία προκύπτει, καταχωρείται στα 

Αποτελέσματα 

 

Οι αποσβέσεις καταχωρούνται στα Αποτελέσματα, με βάση τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης, καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των ενσώματων παγίων στοιχείων.  

 

Η εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής, ανά κατηγορία ενσώματου παγίου στοιχείου, έχει ως 

εξής: 

 

 

 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η σύνταξη των σχετικών συμβολαιογραφικών πράξεων που απαιτούνται 

για την μεταβίβαση των εισφερόμενων ακινήτων του κλάδου, καταρτίσθηκαν από την εταιρεία κατόπιν 

επεξεργασίας των στοιχείων του Μητρώου Παγίων της, αναλυτικοί  πίνακες των ποιο πάνω παγίων που 

παρατίθενται στο προσάρτημα.  

 

3. Τα  άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν κυρίως προγράμματα λογισμικού. Οι αξίες αυτές εμφανίζονται 

στο κόστος κτήσης, μειωμένες με τις σωρευμένες αποσβέσεις τους και τις ζημίες απομείωσής τους. Οι 

αποσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων καταχωρούνται στα Αποτελέσματα, με βάση τη σταθερή 

μέθοδο απόσβεσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους. Η εκτιμώμενη διάρκεια 

της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, έχει ως εξής: 

 

 

 

4. Τα αποθέματα κατά την 30.06.2017 έχουν αποτιμηθεί στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως 

ή παραγωγής και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Οι ποσότητες των αποθεμάτων έχουν 

προσδιοριστεί με φυσική απογραφή αυτών στους κατά τόπους αποθηκευτικούς χώρους της εταιρείας. 

 

5. Οι εισπρακτέοι λογαριασμοί του ενεργητικού, έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία τους και προέρχονται 

από τις συνήθεις συναλλαγές κυρίως από τους πελάτες του Βιομηχανικού κλάδου. 

 

Συντελεστής Ωφέλιμη Ζωή

Κτίρια & Τεχνικά Έργα 2,5%-5% 20-40 έτη

Μηχανήματα & Τεχνικές Εγκαταστάσεις 7%-10% 10-14 έτη

Ειδικός Μηχανολογικός Εξοπλισμός 12%-15% 7-8 έτη

Μεταφορικά Μέσα 10%-20% 5-10 έτη

Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 10%-30% 3-10 έτη

Συντελεστής Ωφέλιμη Ζωή

Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 20% 5 έτη

Λογισμικά Πρόγράμματα 10%-20% 5-10 έτη



 

12 

6. Οι πληρωτέοι λογαριασμοί του παθητικού, εμφανίζονται στην αξία κόστους και προέρχονται από τις 

συνήθεις συναλλαγές, του εισφερόμενου Βιομηχανικού κλάδου. 

Στις εισφερόμενες υποχρεώσεις από Τραπεζικά Δάνεια έχει περιληφθεί το μέρος των βραχυπροθέσμων 

δανείων για κάλυψη κεφαλαίων κίνησης του εισφερόμενου Βιομηχανικού κλάδου.  

 

2.4. Επίδραση στα αποτελέσµατα της «Πλαστικά Θράκης Α.Β.Ε.Ε.» και  της µερισµατικής 

πολιτικής της για την πρώτη µετά την απόσχιση χρήση 

 

Αναφορικά µε την οικονοµική επίδραση της απόσχισης του κλάδου παραγωγής και εμπορίας των 

προϊόντων Βιομηχανικής Συσκευασίας στα αποτελέσµατα της Εταιρείας και κατ’ επέκταση στη 

µερισµατική της πολιτική σηµειώνονται τα ακόλουθα: 

 

∆εδοµένου ότι η «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» κατέχει το 100% της Αναδεχόµενης Εταιρείας, ενοποιεί 

µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης τα οικονοµικά αποτελέσµατα της θυγατρικής. Συνεπώς, τα 

ενοποιηµένα αποτελέσµατα της Εταιρείας δεν θα επηρεαστούν από την απόσχιση, λόγω του ότι το 

σύνολο του αποτελέσµατος του  υπό απόσχιση κλάδου θα ενοποιείται στα οικονοµικά αποτελέσµατα 

της µητρικής «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.». 

Όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα, κατά την περίοδο 1/1/2013 – 30/06/2017, ο κλάδος των 

προϊόντων Βιομηχανικής Συσκευασίας αποτέλεσε το 100,0% του κύκλου εργασιών της Εταιρείας. 

 

 

 

Μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης, τα έσοδα της Εταιρείας κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

 

α) Λειτουργικά Έσοδα που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών και την υποστήριξη εν γένει των 

θυγατρικών εταιρειών. Ειδικότερα: 

Έσοδα από την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών, διοικητικής και οργανωτικής 

υποστήριξης, έσοδα από παροχή υπηρεσιών μηχανοργάνωσης, συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα 

του μαρκετινγκ και των πωλήσεων, από την κατάρτιση οικονομικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας 

και από την εν γένει παροχή συμβουλών και υπηρεσιών η οποία εξασφλαλίζει την ομαλή και εύρυθμη 

λειτουργία των θυγατρικών και την εξέλιξή τους σε όλα τα επίπεδα.  

 

β) Έσοδα από τις Συµµετοχές της στις υφιστάµενες θυγατρικές εταιρείες . 

 

 

 

 

 

 

Ποσά σε χιλ. ευρώ 2013 2014 2015 2016

01/01-

30/06/2017

Πωλήσεις προς Απόσχιση Κλάδου 17.122 16.980 13.476 14.332 8.025

% επί του συνόλου 100% 100% 100% 100% 100%

Σύνολο Πωλήσεων Εταιρείας 17.122 16.980 13.476 14.332 8.025
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Με βάση τα παραπάνω δεδομένα η µερισµατική πολιτική της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε., για την πρώτη 

µετά την απόσχιση χρήση (χρήση 2017), δεν µπορεί να καθοριστεί µε ακρίβεια, όµως εκτιµάται ότι η εν 

λόγω µερισµατική πολιτική θα εξαρτηθεί από τις ταµειακές και επενδυτικές ανάγκες του Ομίλου. 
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       Ενότητα  3 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 
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3.1. Γενικές πληροφορίες 

 
Η Εταιρεία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό 

τίτλο «THRACE PLASTICS Co S.A.» είναι η µητρική εταιρεία του Οµίλου Πλαστικά Θράκης. Ιδρύθηκε το 

1977 (ΦΕΚ 2620/9.8.1977) µε έδρα την κοινότητα Μαγικού του ∆ήµου Βιστωνίδος του Νοµού Ξάνθης 

(Α.Γ.Ε.ΜΗ. 12512246000)  Οι µετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο Αθηνών το 1995 

 

3.2. Σύντοµο ιστορικό 

 

2017 Συγχώνευση της κατά 100% θυγατρικής της Εταιρείας, 

«ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ..» με την εταιρεία «ΕΛΑΣΤΡΟΝ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.» 

2015-

2016 

Υλοποίηση επενδύσεων ύψους 56,7 εκ. Ευρώ για την επέκταση της 

παραγωγικής δυναμικότητας των θυγατρικών της Εταιρείας κυρίως 

στον Κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων αλλά στον Κλάδο της 

Συσκευασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

2014 Η Εταιρεία μπαίνει στην αγορά των προϊόντων στεγανοποίησης με 

τη χρήση γεωσυνθετικού αργιλικού φραγμού (Geosynthetic Clay 

Liner - GCL) μέσω της ίδρυσης της εταιρείας “Thrace-Eurobent 

A.B.E.E.” στην Ξάνθη (51% κοινοπραξία). 

2013 Η Εταιρεία διευρύνει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, 

ιδρύοντας την εταιρεία «Θερμοκήπια Θράκης Α.Ε.». Αντικείμενο 

δραστηριότητας της νέας εταιρείας είναι η δημιουργία θερμοκηπίων 

για την παραγωγή ντομάτας με την εφαρμογή της μεθόδου 

υδροπονικής καλλιέργειας και την αξιοποίηση και χρήση 

γεωθερμικής ενέργειας. 

2012 Μια νέα εμπορική εταιρεία ιδρύεται στην Κίνα με στόχο τη διείσδυση 

στην ευρύτερη αγορά της Ασίας. 

2010-

2011 

Επικέντρωση στον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών και στη 

δημιουργία της οργανωτικής δομής που θα ενισχύσουν την 

ανάπτυξη του Ομίλου στα πλαίσια της παγκόσμιας οικονομικής 

κρίσης. 

 Οι εταιρείες του Ομίλου επεκτείνουν το δίκτυο των πωλήσεων τους 

σε 80 χώρες για να εξασφαλιστεί η οικονομική ευημερία 

2009 Επένδυση σε μια νέα γραμμή παραγωγής μη-υφαντών βελονωτών 

υφασμάτων στη Βόρεια Αμερική (Thrace LINQ). 

2007 Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης επεκτείνει τις δραστηριότητές του στη 

Bόρεια Αμερική με την εξ ολοκλήρου εξαγορά της Thrace LINQ Inc. 

και της Lumite Inc. κατά 50%. 

2000-

2006 

Η Εταιρεία διευρύνει τη διεθνή παρουσία στη ΝΑ Ευρώπη μέσω της 

εξαγοράς της Thrace Ipoma (Βουλγαρία) και της ίδρυσης των 

Thrace Greiner (50% κοινοπραξία στη Ρουμανία) και Thrace Plastics 

Pack Doo (Σερβία). 
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 Στις εγκαταστάσεις της Ξάνθης προστίθενται δύο νέες γραμμές 

παραγωγής, των υφασμάτων spunbond και αντίστοιχα των μη-

υφαντών βελονωτών. 

2000 Η Εταιρεία μπαίνει στην αγορά των FIBC/μεγασάκων μέσω της 

εξαγοράς της Thrace Polybulk (Νορβηγία).  

1999 Με την εξαγορά της Don & Low Ltd (Σκωτία), η Εταιρεία Πλαστικά 

Θράκης εδραιώνει τη διεθνή παρουσία της και ξεκινά να 

δραστηριοποιείται στην κατηγορία των μη-υφαντών. 

1997 Η Εταιρεία μπαίνει στην αγορά της άκαμπτης συσκευασίας με τη 

δημιουργία ενός νέου εργοστασίου στα Ιωάννινα. 

1995 Εισαγωγή της Εταιρείας Πλαστικά Θράκης στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών 

1992 Ένα τρίτο εργοστάσιο δημιουργείται στην Ξάνθη, με εξειδίκευση 

στην παραγωγή βιομηχανικών νημάτων και νημάτων ταπητουργίας. 

1986 Η Εταιρεία εισέρχεται στην αγορά των τεχνικών υφασμάτων 

πολυπροπυλενίου με τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων στην 

Ξάνθη 

1980 Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης λειτουργεί το πρώτο της εργοστάσιο, 

το οποίο παράγει υφαντά σακιά πολυπροπυλενίου, σχοινιά και 

σπάγκους για την ελληνική αγορά αλλά και για εξαγωγές.  

1977 Ο Σταύρος Χαλιορής ιδρύει την Εταιρεία Πλαστικά Θράκης ΑΕ στην 

Ξάνθη. 

 

3.3. Παρουσίαση του αντικειµένου εργασιών της «Πλαστικά Θράκης Α.Β.Ε.Ε.» 

 

Η «Πλαστικά Θράκης Α.Β.Ε.Ε.» δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία πλαστικών προϊόντων 

Βιομηχανικής Συσκευασίας που απευθύνονται κυρίως στις βιομηχανίες χημικών προϊόντων, ζωοτροφών 

και ιχθυοτροφών, σε διανομείς υλικών συσκευασίας, βιομηχανίες εμφιαλωμένων νερών και αναψυκτικών 

κ.α.Επίσης η Εταιρεία μέσω των θυγατρικών της δραστηριοποιείται στον Κλάδο των Τεχνικών 

Υφασμάτων (Technical Fabris) και στη Συσκευασία (Packaging). Ειδοκότερα η Εταιρεία 

δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο διαθέτοντας θυγατρικές με παραγωγικές εγκαταστάσεις σε 5 

χώρες, στην Ελλάδα, στη Μεγάλη Βρετανία, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες 

της Αμερικής και επίσης συμμετέχει σε εταιρείες διανομής και εμπορίας σε 6 χώρες στην Ιρλανδία, στη 

Νορβηγία, στη Σουηδία, στη Σερβία, στην Αυστραλία και στην Κίνα.    

 

Το δίκτυο πωλήσεων του Ομίλου εκτείνεται σε περισσότερες από 80 χώρες.  

 

Οι δύο κλάδοι δραστηριοποίησης του Ομίλου, Τεχνικά Υφάσματα και Συσκευασία, καλύπτουν συνολικά 

24 τομείς δραστηριοποίησης (market segments). Από τις αρχές του 2013  ο Όμιλος δραστηριοποιείται 

και στον Αγροτικό κλάδο μέσω της θυγατρικής Θερμοκήπια Θράκης Α.Ε. με αντικείμενο την παραγωγή 

ντομάτας με την εφαρμογή της μεθόδου υδροπονικής καλλιέργειας και την αξιοποίηση και χρήση 

γεωθερμικής ενέργειας 
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Ο κλάδος Τεχνικών Υφασμάτων αφορά την παραγωγή και εμπορία συνθετικών υφασμάτων για 

βιομηχανικές και τεχνικές χρήσεις. Ο Κλάδος των Τεχνικών Υφασμάτων έχει διεθνή προσανατολισμό με 

το 97% των πωλήσεων να πραγματοποιείται στη διεθνή αγορά. Λειτουργεί μέσω εννέα θυγατρικών 

εταιρειών του Ομίλου (Thrace Non Wovens & Geosynthetics και Thrace Eurobent στην Ξάνθη, Don & 

Low στη Σκωτία, Thrace Synthetic Packaging στην Ιρλανδία και Thrace Polybulk AS στη Νορβηγία, 

Thrace Polybulk AB στη Σουηδία, Thrace Linq Inc και Lumite Inc. στις Η.Π.Α. και Thrace Asia στην Κίνα) 

Κύρια προϊόντα του κλάδου είναι τα γεωυφάσματα, οι μεμβράνες μόνωσης και τα τεχνικά υφάσματα για 

αγροτικές και βιομηχανικές χρήσεις. 

 

Ο κλάδος Συσκευασίας αφορά στην παραγωγή και εμπορία ειδών συσκευασίας, πλαστικών σάκων, 

πλαστικών δοχείων για τη συσκευασία τροφίμων και χρωμάτων και λοιπών υλικών συσκευασίας για 

αγροτικές χρήσεις. Ο Κλάδος της Συσκευασίας έχει προσανατολισμό την Ευρωπαϊκή αγορά με έμφαση 

τις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης κυρίως αλλά και της Σκανδιναβίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της 

Ιρλανδίας. Ειδικότερα λειτουργεί μέσω πέντε εταιρειών του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένης της μητρικής 

εταιρείας, στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία και στη Σερβία. Τα προϊόντα του Κλάδου 

διακρίνονται σε αυτά της Συσκευασίας Βιομηχανικών Προϊόντων και αφορούν κυρίως σάκους, 

μεγασάκους και φιλμ παλετοποίησης για τη συσκευασία λιπασμάτων, ιχθυοτροφών, ζωοτροφών, καθώς 

και χημικών και αδρανών υλικών και σε αυτά της Συσκευασίας Καταναλωτικών Προϊόντων με εφαρμογές 

στη συσκευασία τροφίμων. 

 

Η βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων της είναι το πολυπροπυλένιο (PP) και το 

Πολυεθυλαίνιο (PE) το οποίο η Εταιρεία προµηθεύεται από παραγωγούς τόσο της εγχώριας αγοράς όσο 

και του εξωτερικού. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η εξέλιξη του προσωπικού της Εταιρείας αλλά και του Οµίλου για την 

τελευταία τετραετία: 

 

 

 

3.4. Παρουσίαση Μετοχικής Σύνθεσης και ∆ιοίκησης 

 

Με ηµεροµηνία την 30.10.2017, η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας είναι η εξής: 
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∆ιοικητικό Συμβούλιο 

 

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσης των μετόχων της 14ης Απριλίου 2016  εξέλεξε το 

νέο ενδεκαμελές (11μελές) Δ.Σ. της Εταιρείας για μία πενταετία και μάλιστα μέχρι 

συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  που θα συνέλθει εντός του πρώτου 

εξαμήνου του έτους 2021 (ήτοι με θητεία μέχρι την 30.06.2021. Ταυτόχρονα με την 

αυτή απόφασή της η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει 

σήμερα, τους κ.κ.: 1) Χρίστο Σιάτη  του Παναγιώτη, 2) Κωνσταντίνο Γιαννίρη του 

Ιωάννη, 3) Ιωάννη Αποστολάκο του Γεωργίου 4) Πέτρο Φρονίστα του Χρήστου, 5) 

Νικήτα Γλύκα του Ιωάννη και 6) Θεόδωρο Κίτσο του Κωνσταντίνου 

Ακολουθεί πίνακας που περιλαμβάνει τα μέλη του εν ισχύ Διοικητικού 

Συμβουλίου 

 

Μέλος Δ..Σ. Θέση στο Δ.Σ. 

Κωνσταντίνος Χαλιορής Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

Θεοδόσιος Κολύβας Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 

Γεώργιος Μπραϊμης Εκτελεστικό Μέλος 

Δημήτριος Μαλάμος Εκτελεστικό Μέλος 

Βασίλειος  Ζαϊρόπουλος Μή Εκτελεστικό Μέλος 

Χρίστος Σιάτης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Κωνσταντίνος Γιαννίρης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Ιωάννης Αποστολάκος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Πέτρος Φρονίστας Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Νικήτας Γλύκας Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Θεόδωρος Κίτσος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 

Το παρόν ως άνω ενδεκαμελές (11μελές) Διοικητικό Συμβούλιο πληροί τις προϋποθέσεις του Ν 

3016/2002, όπως ισχύει και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

 

Από τα ως άνω μέλη όλοι  έχουν ελληνική υπηκοότητα εκτός από τον κ. Χρίστο Σιάτη ο οποίος έχει 

κυπριακή υπηκοότητα  

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Όνομα Μετόχου Αριθμός Μετοχών % Συμμετοχής

Κωνσταντίνος Χαλιορής 18.936.558 43,29%

Ευφημία Χαλιορή 9.120.690 20,85%

Λοιποί Μέτοχοι (με % 

συμμετοχής μικρότερο του 5%) 15.684.204 35,86%

Σύνολο 43.741.452 100,00%
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Τα συνοπτικά βιογραφικά των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας έχουν ως ακολούθως: 

Κωνσταντίνος Χαλιορής, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, ετών 55 

Διαθέτει 35ετή εργασιακή εμπειρία κατά τη διάρκεια της οποίας έχει αναπτύξει πολύ καλή γνώση της 

βιομηχανίας και της διεθνούς αγοράς. Από το 2009 ανέλαβε τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

Θεοδόσιος Κολύβας, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ετών 73 

Απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Εργάζεται στη 

Εταιρεία από το 1982. Έως το 2002 κατείχε τη θέση του  Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και δεδομένου ότι είναι γνώστης των εταιρικών θεμάτων έχει συνδράμει 

ουσιαστικά το Διευθύνοντα Σύμβουλο στην εκτέλεση των καθηκόντων του, έχει υποστηρίξει την 

Εταιρεία στην ανάπτυξή της και έχει συμβάλλει στην προώθηση των θεμάτων σε όλα τα επίπεδα της 

επιχειρηματικής δρασηριότητας. Από το 2009 κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ.  

 Γεώργιος Μπραϊμης, Εκτελεστικό Μέλος, ετών 51 

Ο κ. Γεώργιος Μπραϊμης είναι Μηχανολόγος Mηχανικός κάτοχος μεταπτυχιακού  τίτλου MSc από 

το  Imperial College of Science του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και MBA από την Ελληνική Εταιρεία 

Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Πανεπιστήμιο Insead, καθώς και κάτοχος του Executive Scholar 

Certificate από το Kellogg School of Management του Northwestern University. Διαθέτει μεγάλη 

εργασιακή εμπειρία, κατέχοντας διευθυντικές θέσεις σε βιομηχανικές εταιρείες, κυρίως στους κλάδους 

της συσκευασίας και των τροφίμων. Για περίπου14 χρόνια συνολικά, εργάστηκε στον Όμιλο Φιλίππου 

και ειδικότερα από το 1994 έως το 2000 στην εταιρεία «ΦΑΓΕ Α.Ε.» ως Διευθυντής Συντήρησης, από 

το  2004 έως το 2009  στην εταιρεία «Μόρνος Α.Ε.» κατέχοντας τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου 

και από το 2009 έως το Μάρτιο του 2011 στην εταιρεία «ΕΒΓΑ Α.Ε.» κατέχοντας τη θέση του 

Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, διατηρώντας τη θέση του 

Αντιπροέδρου στην εταιρεία «Μόρνος Α.Ε.» μέχρι τον Αύγουστο του 2010    Επίσης την τριετία 2001-

2004 ο κ. Μπραϊμης εργάστηκε στον Όμιλο Frigoglass ως Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης για όλα τα 

εργοστάσια της Νιγηρίας. Από τον Απρίλιο του 2011 ο κ. Γεώργιος Μπραϊμης ανέλαβε καθήκοντα 

Managing Director του Επιχειρηματικού Κλάδου της Συσκευασίας του Ομίλου Πλαστικά Θράκης, θέση η 

οποία προσετέθη στο οργανόγραμμα του Ομίλου με στόχο να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 

Διοίκησης τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό (Ν-Α Ευρώπη,  Σκανδιναβία, Ιρλανδία και 

Ηνωμένο Βασίλειο). Από τον Ιανουάριο του 2015 ο κ. Μπραϊμης έχει αναλάβει χρέη Group COO έχοντας 

την ευθύνη για τη λειτουργία όλων των εταιρειών του Ομίλου.  

Δημήτριος Μαλάμος, Εκτελεστικό Μέλος, ετών 41 

Ο κ. Δημήτρης Μαλάμος αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών το 1993. Πραγματοποίησε τις σπουδές 

του στη Μεγάλη Βρετανία από το 1993 έως το 1998. Είναι κάτοχος πτυχίουBA (Hons) Business and 

Financial Economics από το Staffordshire University και μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ από το University of 

Kent in Canterbury. Από το 2000 έως το 2007 εργάστηκε στην εταιρεία PricewaterhouseCoopers στον 

τομέα του Management Consulting σε εταιρείες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα από όπου 
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απέκτησε σημαντική εμπειρία σε θέματα budgeting&reporting, χρηματοοικονομικής ανάλυσης και 

εσωτερικής αναδιάρθρωσης. Τη διετία 2007-2009 εργάστηκε στη Εθνική Τράπεζα στο τμήμα Accounting 

& Finance και επέστρεψε στην PricewaterhouseCoopers στον τομέα του Management Consulting. Από 

τον Ιούνιο του 2010 εργάζεται στον Όμιλο Πλαστικά Θράκης ως Group CFO.  

Βασίλειος Ζαϊρόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, ετών 55 

Ο κ. Βασίλης Ζαϊρόπουλος ξεκίνησε την καριέρα του το 1983 απασχολούμενος στον κλάδο της ένδυσης 

και υπόδησης. Σύντομα ανέλαβε καθήκοντα υπεύθυνου σχεδιασμού και σύνθεσης συλλογής ρούχων για 

ηγετική εταιρεία παιδικής ένδυσης. Τα καθήκοντά του διευρύνθηκαν σε επόμενο στάδιο 

συμπεριλαμβάνοντας το σχεδιασμό και το συντονισμό της παραγωγής. Στη συνέχεια μετακινήθηκε στον 

τομέα της ανάπτυξης δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα στον τομέα επέκτασης  μεγάλης αλυσίδας 

καταστημάτων λιανικής. Επιπρόσθετα αυτών των καθηκόντων ανέλαβε τη συνολική επίβλεψη της 

λιανικής δραστηριότητας συμπεριλαμβανομένων της σχεδίασης καταστημάτων, των παραγγελιών και 

του ανεφοδιασμού, της διοίκησης της ομάδας πωλήσεων του εσωτερικού μάρκετινγκ και προώθησης, 

του προϋπολογισμού και των προβλέψεων. Προτού αποχωρήσει προκειμένου να δημιουργήσει τη δική 

του συμβουλευτική εταιρεία είχε δραστηριοποιηθεί σε ένα ευρύ πεδίο αντικειμένων, όπως της 

στρατηγικής, των διαπραγματεύσεων, της διοίκησης μάρκετινγκ του εταιρικού προϋπολογισμού και του 

χρηματοοικονομικού σχεδιασμού. Στη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών ο κ. Ζαϊρόπουλος 

δραστηριοποιείται με τη δική του συμβουλευτική εταιρεία παρέχοντας υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα 

στρατηγικής, νεοφυών επιχειρήσεων, επιχειρηματικού σχεδιασμού, αξιολόγησης επενδύσεων και 

χρηματοδότησης, διεθνών διαπραγματεύσεων, τιμολόγησης και επικοινωνίας. Εκτός από τις εταιρείες 

εντός Ελλάδας ο κ. Ζαϊρόπουλος έχει συνεργαστεί με τις δύο αμερικάνικες πολυεθνικές εταιρείες 

Columbia Sportswear και New Balance. Έλαβε IB Diploma το 1979 από το UWC Atlantic College και BSc 

in Management από το Bath University το 1983. 

Χρίστος Σιάτης, Μη Εκτελεστικό Μέλος, ετών 68 

 

Επίκουρο Μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας (FCA), Πιστοποιημένος 

Ορκωτός Λογιστής του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών Κύπρου και Μέλος του ΣΟΕΛ.. Ξεκίνησε την 

επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1981 στην ελεγκτική εταιρεία Κωστουρής-Μιχαηλίδης (Grant 

Thornton) στην Αθήνα. Το 1993 έγινε Managing Partner της Ελληνικής εταιρείας και το 1997 ανέλαβε  

τη θέση του Territory Senior Partner στην εταιρεία που προέκυψε από τη συγχώνευση Κωστουρής-

Μιχαηλίδης και Coopers & Lybrand. Το 1998 εκλέχθηκε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της 

εταιρείας Pricewaterhouse Coopers στην Ελλάδα. Μετά το 2009 ο κ. Σιάτης δραστηριοποιήθηκε στον 

τομέα της Συμβουλευτικής παρέχοντας υποστήριξη του ανώτατου management μεγάλων εταιρειών. 

Κωνσταντίνος Γιαννίρης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ετών 72 

Απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και της Νομικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος, Γενικός Διευθυντής ή Ανώτατο 

Διευθυντικό Στέλεχος σε μεγάλες Ελληνικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (Ιασώ, Ευρωκλινική 

Αθηνών, Ιζόλα, Σέλμαν,  Α.Γ. Πετζετάκις, Σούλης κ.α.). Έχει ιδρύσει το Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Ελεγκτών, στο οποίο διετέλεσε Πρόεδρος για επτά έτη. Έχει ιδρύσει το Σύνδεσμο Κλινικών Ελλάδος 

(ΣΕΚ), στον οποίο διετέλεσε Πρόεδρος για 2 έτη, ενώ σήμερα είναι Επίτιμος Πρόεδρος. Συμμετέχει 
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επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Έλαστρον Α.Ε. 

Ιωάννης Αποστολάκος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ετών 53 

 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου (Μ.Β.Α.) στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από το University of Wales με 

πρώτο πτυχίο από το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). 

Ο κ. Ιωάννης Αποστολάκος έχει θητεύσει στο παρελθόν σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στους τομείς 

Πιστοδοτήσεων και Επενδυτικής Τραπεζικής του Ομίλου Τραπέζης Εργασίας (νυν EFG Eurobank 

Ergasias) και του Ομίλου Τραπέζης Πειραιώς. "Εχει συμμετάσχει στα Δ.Σ. διαφόρων εισηγμένων εταιριών 

στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Κύπρου καθώς και μη εισηγμένων εταιριών. Κατά τον χρόνο σύνταξης 

του παρόντος διατελεί Διαχειριστής εταιρίας επιχειρηματικών συμβουλών και Ανεξάρτητο Μη 

εκτελεστικό Μέλος στην εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών AS COMPANY A.E 

Πέτρος Φρονίστας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ετών 72 

Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και της Παιδαγωγικής Ακαδημίας. 

Εργάστηκε από το 1964 έως το 2011 στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας κατέχοντας από το 1989 

διάφορες διευθυντικές θέσεις. Ειδικότερα από το 1989 έως το 1993 διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικός 

Διευθυντής στην Τράπεζα Αθηνών (εταιρεία του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος μέχρι την 

πώλησή της). Τη διετία 1993-1994 Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Χρηματοδοτήσεων Μεγάλων 

Επιχειρήσεων. Από το 1994 έως το 1995 Γενικός Διευθυντής της EΘΝΟFACT A.E. και την τριετία 1995-

1998 Διευθυντής της Διεύθυνσης Απαιτήσεων σε Καθυστέρηση. Από το Μάιο του 1998 έως τον 

Αύγουστο του 2002 ο κ. Φρονίστας κατείχε τη θέση του Διευθυντή στη Διεύθυνση Επιχειρηματικών 

Χρηματοδοτήσεων και από το 2002 έως το 2004 διετέλεσε Σύμβουλος Διοίκησης στον Τομέα της 

Επιχειρηματικής Πίστης. Τη διετία 2004-2005 ο κ. Φρονίστας ανέλαβε τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. 

της  Aspis Leasing A.E. του Ομίλου Aspis Bank με εκτελεστικές αρμοδιότητες. Από το Μάιο του 2005 

έως το Μάρτιο του 2009 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Κύπρου και 

στη συνέχεια έως τον Φεβρουάριο του 2010 ανέλαβε χρέη Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου. Από 

το Φεβρουάριο του 2010 έως τον Ιούνιο του 2011 εκτελούσε χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνικής 

Ληζινγκ Α.Ε.Χ.Μ. Συμμετέχει επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο των εταιρειών ΠΑΕΓΑΕ Α.Ε. και Νηρεύς 

Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε.  

Νικήτας Γλύκας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ετών 52 

 

Ο κ. Νικήτας Γλύκας είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος 

μεταπτυχιακών τίτλων του Πανεπιστημίου του Λάνκαστερ. Μέχρι το 2005 διετέλεσε Περιφερειακός 

Διευθυντής Ανατολικής Ευρώπης της ΜΑΙΛΛΗΣ ΑΕ. Από το 2006 μέχρι και το 2009 ως Μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου και ηγετικό στέλεχος της SHELMAN AE, υπεύθυνος τόσο για την Εταιρεία όσο 

και τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, προώθησε την αναδιάρθρωση και τον συνολικό 

επανασχεδιασμό της λειτουργικής διαδικασίας και πέτυχε εξαιρετικές επιδόσεις σε συνθήκες ύφεσης 

στον τομέα της ξυλείας. Από το 2009 απασχολείται σε διάφορες θέσεις του Ομίλου HTC, ενώ από τον 

Οκτώβριο του 2015, ενισχύοντας έτι περαιτέρω τα καθήκοντά του, ανέλαβε την θέση του Προέδρου 

για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής με έδρα το Dubai και απευθείας αναφορά στα 

κεντρικά του Ομίλου στην Taiwan. Ανώτερο διευθυντικό στέλεχος με διεθνή εμπειρία, βαθιά γνώση των 
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ευρωπαϊκών αγορών καθώς και της αγοράς της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, διαχειρίζεται 

αποτελεσματικά διαφορετικά πολιτισμικά ταλέντα και κατέχει αξιοζήλευτα ρεκόρ στην επίτευξη 

εντυπωσιακών πωλήσεων και στην διείσδυση σε νέες και υφιστάμενες γεωγραφικές περιοχές.                        

Θεόδωρος Κίτσος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ετών 53 

 

Ο κ. Θεόδωρος Κίτσος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών του Ε.Κ.Π.Α. και κάτοχος 

μεταπτυχιακού τίτλου (ΜΒΑ) στον τομέα των χρηματοοικονομικών από το Warner College των Η.Π.Α.  

 

Ξεκίνησε την σταδιοδρομία του στην Unilever Ελλάδος και εργάστηκε με επιτυχία και στις λοιπές 

εταιρείας του Ομίλου στο εξωτερικό και ειδικότερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στη Σαουδική Αραβία 

και στην Ολλανδία. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 2005 ως Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων και 

Οργάνωσης της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και στη συνέχεια διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνου 

Δυναμικού του Ομίλου της Eurobank. Στα τέλη του 2007 επέστρεψε στον Όμιλο της Unilever με έδρα 

το Λονδίνο αναλαμβάνοντας καθήκοντα παγκοσμίου οργανωτικού σχεδιασμού της Εταιρείας, ενώ το 

2010 μετατέθηκε στην Unilever Ρωσίας, Ουκρανίας και Λευκορωσίας με έδρα την Μόσχα ως 

Αντιπρόεδρος αρμόδιος για θέματα ανθρωπίνου δυναμικού και οργάνωσης, υλοποιώντας με απόλυτη 

επιτυχία εξαγορές και συγχωνεύσεις τριών εταιρειών παραγωγής και εμπορίας καταναλωτικών 

προϊόντων. Από το καλοκαίρι του 2015 εργάζεται στα κεντρικά του Ομίλου Unilever στο Λονδίνο με 

πληθώρα αρμοδιοτήτων στους τομείς Οικονομικών, Νομικών, Τεχνολογίας και Υποστηρικτικών 

Υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο.  

 

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη κ.κ. Χρίστος Σιάτης, Κωνσταντίνος Γιαννίρης, Ιωάννης 

Αποστολάκος,  Πέτρος Φρονίστας, Νικήτας Γλύκας και Θεόδωρος Κίτσος  πληρούν τα κριτήρια 

ανεξαρτησίας όπως αυτά προβλέπονται από το Ν 3016/2002 όπως ισχύει. 

 

∆ιευθυντικά Στελέχη 

 

Τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας είναι τα ακόλουθα: 

 

Μέλος Δ..Σ. Θέση στο Δ.Σ. 

Κωνσταντίνος Χαλιορής Διευθύνων Σύμβουλος 

Θεοδόσιος Κολύβας Σύμβουλος Διοίκησης 

Γεώργιος Μπραϊμης Group COO 

Δημήτριος Μαλάμος Group CFO 

Σπυρίδων Ντάκας Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών 

Φωτεινή Κυρλίδου Προϊσταμένη Λογιστηρίου 

Σωτήριος Μπράβος Business Processes & IT Manager 

Γεωργία Δημακοπούλου HR Manager 

 

Τα βιογραφικά των ανώτατων διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, πέραν όσων αναγράφονται 

ανωτέρω ως µέλη του ∆.Σ., έχουν ως ακολούθως: 
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Σπυρίδων Ντάκας, ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών, ετών 58 

Εργάζεται στην Εταιρεία από το 2001. Απόφοιτος του τµήµατος Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών. Εργάστηκε από το 1986 έως το 2001 σε διευθυντικές θέσεις στον Όµιλο εταιρειών 

Παπουτσάνης. 

 

Φωτεινή Κυρλίδου, Προϊσταμένη Λογιστηρίου, ετών 54 

 

Αποφοιτος του Τμηματος Διοικησης επιχειρήσεων του Οικονομικου Πανεπιστημιου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). 

Εργάζεται στην οικονομική διεύθυνηση της Εταιρείας από το 1987. Σήμερα κατέχει τη θέση της 

Προϊσταμένης Λογιστηρίου.  

 

Σωτήριος Μπράβος, Business Processes & IT Manager, ετών 49 

 

Ο κύριος Σωτήριος Μπράβος είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων/Μεταλλουργών του 

Ε.Μ.Π., απόφοιτος του τμήματος Τεχνολογίας Η/Υ του Κολλεγίου Αθηνών, καθώς και του International 

MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εργαστεί ως IT Manager στην εταιρία Schneider 

Electric A.E. από το 1995 έως το 2010, καθώς και ως Process Innovation Manager (Head of IT) στην 

εταιρία Samsung Electronics A.E. από το 2010 έως το 2015. Εργάζεται στα Πλαστικά Θράκης από τον 

Ιούλιο του 2015, κατέχοντας τη θέση του Business Processes & IT Manager 

 

Γεωργία Δημακοπούλου, HR Manager, ετών 42 

 

Η  κ. Γεωργία Δημακοπούλου είναι απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Διοίκηση 

Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο Strathclyde της Γλασκώβης. Είναι πιστοποιημένη Project 

Management Professional, από το Ινστιτούτο Project Management (PMI) των ΗΠΑ. Ξεκίνησε την 

επαγγελματική της σταδιοδρομία το 1998, εργαζόμενη ως Information System Administrator στην 

εταιρεία Π.Δ.Παπουτσάνης ΑΒΕΕ. Στην συνέχεια και έως το 2001, εργάστηκε στον Όμιλο PLIAS 

αναλαμβάνοντας την θέση Management Information System Administrator και Assistant Project 

Manager στην υλοποίηση του συστήματος ERP BAAN στις εταιρείες του Ομίλου. Η κ. Δημακοπούλου 

εντάχθηκε στο Ανθρώπινο Δυναμικό του Ομίλου Πλαστικά Θράκης το 2001, αναλαμβάνοντας τη θέση 

Business Process & IT Manager. Από τον Ιούλιο του 2015, είναι Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού για 

τις εταιρείες του Ομίλου στην Ελλάδα. 

 

3.5. Συµµετοχές των κυρίων µετόχων και µελών του ∆.Σ. σε άλλες εταιρείες 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι συµµετοχές των κυρίων µετόχων και µελών του 

∆.Σ. της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες εκτός Ομίλου. 
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Μέλος Δ.Σ. Εταιρείες εκτός 

Ομίλου στις οποίες 

συμμετέχουν τα μέλη 

του Δ.Σ. 

Ποσοστό 

Συμμετοχής 

Στο 

Κεφάλαιο 

Θέση 

Κωνσταντίνος 

Χαλιορής 

Αστική μη Κερδοσκοπική 

Εταιρεία Σταύρος 

Χαλιορής  

50% - 

 Φωτοβολταϊκό Πάρκο 

Ξάνθης Α.Ε. 

50% Πρόεδρος & 

Διευθύνων 

Σύμβουλος 

 ΕΥΤΕΡΠΗ Α.Ε. - Πρόεδρος & 

Διευθύνων 

Σύμβουλος 

 ΕΡΑΤΩ Α.Ε. 50% Πρόεδρος & 

Δ/νων 

Σύμβουλος 

 ΘΑΛΕΙΑ Α.Ε 50% Πρόεδρος & 

Δ/νων 

Σύμβουλος 

 ΚΛΕΙΩ Α.Ε. - Πρόεδρος & 

Διευθύνων 

Σύμβουλος 

Ευφημία 

Χαλιορή 

Αστική μη Κερδοσκοπική 

Εταιρεία Σταύρος 

Χαλιορής 

50% Μέλος Δ.Σ. 

 Φωτοβολταϊκό Πάρκο 

Ξάνθης Α.Ε. 

50% - 

 ΕΥΤΕΡΠΗ Α.Ε. 50% - 

 ΘΑΛΕΙΑ Α.Ε. 50% - 

 ΕΡΑΤΩ Α.Ε. 50% - 

 ΚΛΕΙΩ Α.Ε. 50% - 

 ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α.Ε. 99% Πρόεδρος Δ.Σ. 

Θεοδόσιος 

Κολύβας 

ΕΥΤΕΡΠΗ Α.Ε. - Αντιπρόεδρος 

 ΚΛΕΙΩ Α.Ε. - Αντιπρόεδρος 

 ΕΡΑΤΩ Α.Ε. - Αντιπρόεδρος 

 Φωτοβολταϊκό Πάρκο 

Ξάνθης Α.Ε. 

- Αντιπρόεδρος 

 ΘΑΛΕΙΑ Α.Ε. - Αντιπρόεδρος 

 OILCHEM A.E.  Μέλος Δ.Σ. 

Δημήτριος 

Μαλάμος 

Δυναμικές Κατασκευές –

Β. Ζαριφόπουλος Ο.Ε. 

- Διαχειριστής 

Χρίστος Σιάτης Spetses Trading LLC - Διευθυντής 

 Skylark Shipping & 

Trading LLC 

- Διευθυντής 

 Skyevo Shipping & - Διευθυντής 
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Trading LLC 

Βασίλειος 

Ζαϊρόπουλος 

Β. Ζαϊρόπουλος & ΣΙΑ  

Ε.Ε. 

90% Διαχειριστής 

 

Πέτρος 

Φρονίστας 

ΠΑΕΓΑΕ Α.Ε. - Μέλος Δ.Σ. 

 Νηρεύς 

Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε. 

- Μέλος Δ.Σ. 

Ιωάννης 

Αποστολάκος 

Αρχαίος Ολυνθεύς Ι.Κ.Ε. 99,9% Διαχειριστής 

 AS Company Α.Ε. - Μέλος Δ.Σ. 

Κωνσταντίνος 

Γιαννίρης 

Ελαστρον Α.Ε. - Μέλος Δ.Σ. 

    

    

 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι Κύριοι Μέτοχοι της Εταιρείας δηλώνουν ότι δε συµµετέχουν 

στη ∆ιοίκηση ή στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλλων εταιρειών ή κοινοπραξιών µε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο 

του 5%, ούτε ασκούν διοικητική επιρροή ούτε έχουν οποιαδήποτε σχέση, συµφωνία, σύµβαση ή 

συναλλαγή µε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες εκτός των ανωτέρω. 

 

3.6. Σκοπός της Πλαστικά Θράκης Α.Β.Ε.Ε. 

 

Με βάση το τελευταίο κωδικοποιηµένο Καταστατικό, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 2ας Φεβρουαρίου 2017, ο σκοπός της Εταιρείας περιγράφεται ως εξής: 

 

1. Η παραγωγή πλαστικών υλικών συσκευασίας γεωργικών και παρεμφερών προϊόντων και πλαστικών 

υλικών γενικά. 

 

2. Η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει  εμπορία των πιο πάνω και 

παρεμφερών προς αυτά προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 

3. Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων και επιχειρήσεων γενικά. 

 

4. Η με οποιοδήποτε τρόπο συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τα 

παραγόμενα  και εμπορευόμενα είδη από την Εταιρεία. 

 
5. Η συμμετοχή και συνεργασία με υπάρχουσες ή με Εταιρείες που πρόκειται να συσταθούν στην 

Ελλάδα ή το εξωτερικό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή μορφής καθώς και η άσκηση εμπορίας 

γενικά. 

 

6. Η διεκπεραίωση λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών, η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, 

μηχανογράφησης, διοίκησης, επιχειρηματικής συνεργασίας, στελέχωσης, η παροχή 

χρηματοοικονομικών και επενδυτικών συμβουλών σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία και εν γένει 
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οργανισμό, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 
7.  Η παροχή από την Εταιρεία μόνη της ή από κοινού με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,  τόσο στην  

ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή υπηρεσιών διευθύνσεως, γραμματειακής υποστήριξης, οργάνωσης, 

οικονομικής ανάλυσης, κοστολόγησης, εκτίμησης, επιτήρησης, εποπτείας, προετοιμασίας και 

σύνταξης στατιστικών, τεχνικών και οικονομικών μελετών και αναλύσεων σε σχέση με οιαδήποτε 

εμπορική, βιομηχανική, οικονομική ή επενδυτική δραστηριότητα εν γένει.   

 

8. Η παροχή συμβουλών και εν γένει υπηρεσιών για την διεξαγωγή, επέκταση, ανάπτυξη, έλεγχο, 

διαχείριση και βελτίωση οιασδήποτε εργασίας ή επιχείρησης, εμπορικής,  βιομηχανικής, οικονομικής 

και επενδυτικής. 

 

9. Η παροχή υπηρεσιών στο χώρο του marketing και των πωλήσεων, στρατηγικής επικοινωνίας, η 

οργάνωση, ο συντονισμός και η διαχείριση ενεργειών επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων. Η 

διαφήμιση, η προώθηση πωλήσεων, συνεδρίων-σεμιναρίων και εκθέσεων στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό καθώς και κάθε είδους παρεμφερείς δραστηριότητες. 

 
10. Η κατάρτιση οικονομικών και επενδυτικών μελετών, μελετών επιχειρησιακής έρευνας   και μελετών 

σκοπιμότητας για φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η έρευνα των προοπτικών συγκεκριμένων κλάδων 

οικονομικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οργάνωση και πραγματοποίηση πάσης φύσεως 

επιστημονικών, επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

 
11. Η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, όπως ανάπτυξη και φιλοξενία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, 

ψηφιοποίηση καταλόγων, φωτογραφιών κλπ. 

 
12.  Η εν γένει παροχή υπηρεσιών σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, 

προς διευκόλυνση  όλων των ως άνω δραστηριοτήτων.  

 
13. Η με οποιοδήποτε τρόπο κτήση και εκμετάλλευση κάθε δικαιώματος, σήματος, διπλώματος 

ευρεσιτεχνίας ή προνομίου αναγκαίου, χρήσιμου ή σχετικού για τους σκοπούς που επιδιώκονται από 

την Εταιρεία. 

 

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: 

1. Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε κάθε φύσεως ή εταιρικού τύπου υφιστάμενες ή υπό ίδρυση 

επιχειρήσεις, με όμοιο, συναφή ή παρεμφερή σκοπό. 

 

2. Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία και οιουδήποτε 

άλλου τύπου εγκαταστάσεις ή να διορίζει απλώς αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο 

εξωτερικό. 

 

3. Να αποκτά εμπράγματα δικαιώματα πάσης φύσεως επί ακινήτων ή να μισθώνει πάσης φύσεως 

ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα καθώς επίσης και πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα.  

 

4. Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεων προς και με οποιοδήποτε φυσικό ή 
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νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, εντός του υφισταμένου εκ του νόμου επιτρεπτού πλαισίου, 

εφόσον αυτές συνέχονται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρούνται αναγκαίες για την 

εκπλήρωσή τους. 

 

5. Να αναπτύσσει και να εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know- how) και άλλα 

δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

  

6. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο, συναφή ή παρεμφερή 

σκοπό, για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη. 

 
7. Να διεξαγάγει οποιαδήποτε εργασία, την οποία η Εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή   συμπληρωματική 

προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα 

αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών. 
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       Ενότητα 4 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ 

Α.Β.Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ -

ΚΛΑ∆ΟΥ 
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4.1. Κύρια δραστηριότητα και κλάδος δραστηριοποίησης πριν την απόσχιση 

του κλάδου 

 

Η κύρια δραστηριότητα και οι κλάδοι δραστηριοποίησης πριν την απόσχιση αναλύονται στην ενότητα 

3.3. 

 

4.2. Κλάδος δραστηριοποίησης και αντικείµενο εργασιών µετά την απόσχιση του 

κλάδου 

 

Μετά την απόσχιση του κλάδου παραγωγής και εμπορίας προϊόντων Βιομηχανικής Συσκευασίας η 

Εταιρεία, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην Ενότητα 2.4, θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης 

των θυγατρικών της . Ειδικότερα η Εταιρεία θα πραγματοποιεί έσοδα από την παροχή λογιστικών και 

φοροτεχνικών εργασιών, διοικητικής, λειτουργικής και οργανωτικής υποστήριξης, παροχή υπηρεσιών 

μηχανοργάνωσης, συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα του μάρκετινγκ και των πωλήσεων, η 

κατάρτιση οικονομικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας και η εν γένει παροχή συμβουλών και 

υπηρεσιών η οποία εξασφαλίζει την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των θυγατρικών και την εξέλιξή τους 

σε όλα τα επίπεδα. Επίσης η Εταιρεία θα συνεχίσει νε έχει έσοδα από μερίσματα από Συμμετοχές της 

στις υφιστάμενες θυγατρικές εταιρείες. 

 

Η απόσχιση του κλάδου παραγωγής και εμπορίας προϊόντων Βιομηχανικής Συσκευασίας εντάσσεται σε 

ένα ευρύτερο πρόγραμμα εσωτερικής αναδιάρθωσης του Ομίλου η οποία ουσιαστικά επιδιώκει τον 

οργανωτικό διαχωρισμό των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων. Ειδικότερα οι εν λόγω ενέργειες 

εσωτερικής αναδιάρθρωσης αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη και ορθολογικότερη διοικητική 

λειτουργία του Ομίλου, στην πιο σαφή χάραξη της επενδυτικής του πολιτικής, την πληρέστερη 

αξιοποίηση τόσο των παραγωγικών του μονάδων όσο και του δικτύου διανομής του και στην ενίσχυση 

της ευελιξίας και της εν γένει αποδοτικότητάς του Ομίλου με σημαντικά οφέλη σε όλα τα επίπεδα.   

 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της απόσχισης θα δηµιουργηθεί ενιαίος βιοµηχανικός τοµέας µε 

κοινές οικονοµικές και διοικητικές υπηρεσίες, µε φυσική συνέπεια την ορθολογικότερη λειτουργία της 

διοικητικής και παραγωγικής διαδικασίας. Παράλληλα, λόγω της συνάφειας των παραγοµένων 

προϊόντων, θα πραγµατοποιηθεί ενοποίηση των τµηµάτων κοστολόγησης και προγραµµατισµού 

παραγωγής, με τη χρησιμοποίηση του ίδιου εργατικού δυναµικού, καθώς στο µεγαλύτερο µέρος τους 

τα ως άνω τμήματα ασκούν κοινές δραστηριότητες. Συνεπώς τα κύρια και ουσιαστικά πλεονεκτήματα 

που θα προκύψουν από την  απόσχιση αναµένεται να είναι: 

 

1) Η µείωση του κόστους των οικονοµικών και διοικητικών υπηρεσιών 

2) Η µείωση του κόστους παραγωγής 

3) Η καλύτερη διαχείριση των πόρων 

4) Ο καλύτερος έλεγχος αποθεµάτων 

5) Η ευελιξία σε µεταβαλλόµενη ζήτηση 

6) Η µείωση των χρόνων παράδοσης των προϊόντων 

7) Η δυνατότητα επίτευξης επιχειρηµατικών συµφωνιών σε συναφείς τοµείς 
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4.3. Αλλαγές στο σκοπό και το καταστατικό της Πλαστικά Θράκης Α.Β.Ε.Ε., καθώς και 

κάθε άλλη διαφοροποίηση σε σχέση µε την ταυτότητά της πριν την απόσχιση 

 

Με την ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου παραγωγής και εμπορίας του προϊόντων Βιομηχανικής 

Συσκευασίας τόσο ο Σκοπός όσο και η επωνυμίας της Εταιρείας θα μεταβληθούν με αντίστοιχη 

τροποποίηση των σχετικών άρθρων 1 και 3 του Καταστατικού της. 

 

Ειδικότερα: 

 

Τροποποίηση Σκοπού 

 

Με την έγκριση της ως άνω απόσχισης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 2/11/2017 

ο Σκοπός της Εταιρείας θα διαμορφωθεί ως ακολούθως: 

 

 Η συμμετοχή στο κεφάλαιο και η χρηματοδότηση εταιρειών οιασδήποτε νομικής μορφής, είδους και 

σκοπού, εισηγμένων ή μη σε οργανωμένη αγορά, οι οποίες εδρεύουν και λειτουργούν νόμιμα  στην 

ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή.  

 

 H διεκπεραίωση λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών, η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, 

μηχανογράφησης, διοίκησης, επιχειρηματικής συνεργασίας, στελέχωσης, η παροχή χρηματοοικονομικών 

και επενδυτικών συμβουλών σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία και εν γένει οργανισμό, τόσο του 

δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

 

 Η παροχή από την Εταιρεία μόνη της ή από κοινού με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,  τόσο στην 

ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή υπηρεσιών διευθύνσεως, γραμματειακής υποστήριξης, οργάνωσης, 

οικονομικής ανάλυσης, κοστολόγησης, εκτίμησης, επιτήρησης, εποπτείας, προετοιμασίας και σύνταξης 

στατιστικών, τεχνικών και οικονομικών μελετών και αναλύσεων σε σχέση με οιαδήποτε εμπορική, 

βιομηχανική, οικονομική ή επενδυτική δραστηριότητα εν γένει.  

 

 Η παροχή συμβουλών και εν γένει υπηρεσιών για την διεξαγωγή, επέκταση, ανάπτυξη, έλεγχο, 

διαχείριση και βελτίωση οιασδήποτε εργασίας ή επιχείρησης, εμπορικής,  βιομηχανικής, οικονομικής και 

επενδυτικής.  

 

 Η παροχή υπηρεσιών στο χώρο του marketing και των πωλήσεων, στρατηγικής επικοινωνίας, η 

οργάνωση, ο συντονισμός και η διαχείριση ενεργειών επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, η διαφήμιση, 

η προώθηση πωλήσεων, η διοργάνωση συνεδρίων-σεμιναρίων και εκθέσεων στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό καθώς και κάθε είδους παρεμφερείς δραστηριότητες. 

 

 Η κατάρτιση οικονομικών και επενδυτικών μελετών, μελετών επιχειρησιακής έρευνας   και μελετών 

σκοπιμότητας για φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η έρευνα των προοπτικών συγκεκριμένων κλάδων 

οικονομικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οργάνωση και πραγματοποίηση πάσης φύσεως 

επιστημονικών, επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  
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 Η εν γένει τοποθέτηση των διαθεσίμων της Εταιρείας σε πάσης φύσεως επενδύσεις, ομόλογα, εταιρικά 

μερίδια, χρεόγραφα, μετοχές, συμμετοχικούς τίτλους, κινητές αξίες και εν γένει χρηματοπιστωτικά μέσα, 

εισηγμένα ή μη σε οργανωμένη αγορά, στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό.  

 

 Η απόκτηση, διαχείριση, ανάπτυξη, ανέγερση, αξιοποίηση, διάθεση, μίσθωση και η με οποιοδήποτε 

τρόπο εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων.  

 

 Η ανάπτυξη, μελέτη, κατασκευή, ανέγερση, αναμόρφωση, ανάπλαση, λειτουργία, συντήρηση, 

διαχείριση και εν γένει αξιοποίηση κτιρίων, κατοικιών, επαγγελματικών  χώρων  και εν γένει κτιριακών 

εγκαταστάσεων κάθε είδους. 

 

 Η εκπόνηση μελετών, επενδυτικών προγραμμάτων και η παροχή τεχνικών συμβουλών επί θεμάτων που 

αφορούν στην ανέγερση, βελτίωση, συντήρηση, οργάνωση, διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση 

κτιριακών εγκαταστάσεων και πάσης φύσεως ακινήτων και η διενέργεια εκτιμήσεων επί συναφών 

θεμάτων για λογαριασμό τρίτων. 

 

 Η διαμεσολάβηση σε εκμετάλλευση ακινήτων με προμήθεια και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

στον τομέα ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων γενικά.  

 

 Η διενέργεια συναλλαγών εν γένει στις οποίες περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι αγοραπωλησίες, μισθώσεις, 

υπεκμισθώσεις ακινήτων στο εσωτερικό και το εξωτερικό,  και η εκμετάλλευση ακινήτων με κάθε τρόπο 

ως και κάθε συναφής προς τα ανωτέρω δραστηριότητα.   

 

 Η απόκτηση ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση. 

 

 Η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, όπως ανάπτυξη και φιλοξενία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, 

ψηφιοποίηση καταλόγων, φωτογραφιών κλπ.   

 

 Η εν γένει παροχή υπηρεσιών σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, προς 

διευκόλυνση όλων των ως άνω δραστηριοτήτων.  

 

 Η με οποιοδήποτε τρόπο κτήση και εκμετάλλευση κάθε δικαιώματος, σήματος, διπλώματος 

ευρεσιτεχνίας ή προνομίου αναγκαίου, χρήσιμου ή σχετικού για τους σκοπούς που επιδιώκονται από την 

Εταιρεία.  

 

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: 

 

 Να συμμετέχει σε οποιοδήποτε επιχείρηση που λειτουργεί ήδη ή πρόκειται να συσταθεί με παρεμφερή, 

ανάλογο ή διαφορετικό σκοπό με οποιαδήποτε εταιρικό τύπο ή σε οιαδήποτε Κοινοπραξία στην Ελλάδα 

ή στο εξωτερικό, να συνεργάζεται ή συνεταιρίζεται με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο. 

 Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία και οιουδήποτε 
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άλλου τύπου εγκαταστάσεις ή να διορίζει απλώς αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο 

εξωτερικό. 

 Να αποκτά εμπράγματα δικαιώματα πάσης φύσεως επί ακινήτων ή να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα 

ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα καθώς επίσης και πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα.  

 Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεων προς και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, εντός του εκ του νόμου επιτρεπτού πλαισίου, εφόσον αυτές συνέχονται 

με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρούνται αναγκαίες για την εκπλήρωσή τους.  

 Να αναπτύσσει και να εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (knowhow) και άλλα 

δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.  

 Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο, συναφή ή παρεμφερή 

σκοπό, για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη. 

 Να παραχωρεί με αντάλλαγμα τη χρήση των εγκαταστάσεων της σε τρίτους, να αναθέτει επίσης τη 

διαχείριση της σε άλλα νομικά πρόσωπα, όπως επίσης και να αναλαμβάνει η ίδια τη διαχείριση άλλων 

επιχειρήσεων. 

 Να διαχειρίζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και μέσω κρατικών ή 

διεθνών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, να συμμετέχει είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε μορφής, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα ή/και στο 

εξωτερικό και να υποβάλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους που εμπίπτουν 

στα πλαίσια του σκοπού της.  

 Να διεξαγάγει οποιαδήποτε εργασία και δραστηριότητα, υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια, την οποία η 

Εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά οποιαδήποτε 

πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση και 

ευόδωση των παραπάνω επιδιωκομένων σκοπών. 

 

Τροποποίηση Επωνυμίας 

 

Με την έγκριση της απόσχισης  του κλάδου παραγωγής και εμπορίας προϊόντων Βιομηχανικής 

Συσκευασίας από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 2 Νοεμβρίου 2017 θα επέλθει 

μεταβολή της επωνυμίας της Εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του σχετικού περί επωνυμίας 

άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο στη νέα του μορφή θα έχει ως ακολούθως: 

 

Άρθρο 1 

Επωνυμία 

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος της «THRACE PLASTICS CO S.A.» 

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να εκφράζονται 

και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία. 

 

4.4. Πώς επηρεάζονται οι προοπτικές της Πλαστικά Θράκης Α.Β.Ε.Ε. µετά την απόσχιση 

 

Οι στόχοι και οι προοπτικές της «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» δεν αναμένεται να επηρεασθούν 

ουσιαστικά από την απόσχιση του προαναφερθέντος κλάδου, καθώς τόσο ο βραχυπρόθεσµος όσο και 

ο µακροπρόθεσµος επιχειρηµατικός σχεδιασµός και ο σχετικός προγραμματισμός τόσο οργανωτικά όσο 
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και λειτουργικά, πραγµατοποιείται από τη ∆ιοίκηση σε επίπεδο Οµίλου. 

 

Με την ολοκλήρωση της απόσχισης και τη δημιουργία ενός ενιαίου βιομηχανικού τομέα οι προοπτικές 

για την Εταιρεία και για τον Όμιλο είναι θετικές, δεδομένου ότι θα υπάρξει αφενός μεν η δυνατότητα 

πληρέστερης και αποδοτικότερης αξιοποίησης των παραγωγικών μονάδων, αλλά και του δικτύου 

διανομής του Ομίλου και αφετέρου θα ενισχυθεί η ευελιξία και η ορθολογικότερη λειτουργία του. 

 

4.5. Έσοδα της τελευταίας πενταετίας µε διακεκριµένη παρουσίαση των εσόδων του 

κλάδου που αποσχίζεται 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα Έσοδα της τελευταίας πενταετίας για τον Κλάδο παραγωγής 

και εμπορίας προϊόντων Βιομηχανικής Συσκευασίας της «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», ο οποίος κατά 

την τελευταία πενταετία αντιπροσώπευε το 100% του Κύκλου Εργασιών, καθώς επίσης και των Λοιπών 

Λειτουργικών Εσόδων της Εταιρείας, τα οποία μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης του ως άνω κλάδου 

θα αποτελούν τον Κύκλο Εργασιών της Εταιρείας και ειδικότερα θα αφορούν έσοδα από παροχή 

υπηρεσιών προς τις θυγατρικές (corporate fees) και έσοδα από μισθώματα: 

 

 

 

4.6. ∆ιάρθρωση του Οµίλου όπως διαµορφώνεται µετά την απόσχιση 

Η διάρθρωση του Οµίλου ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ µετά την απόσχιση του κλάδου δεν προβλέπεται να 

µεταβληθεί συνεπώς θα έχει ως εξής:  

 

ΕΣΟΔΑ 2013 2014 2015 2016

01/01-

30/06/2017

 (ποσά σε χιλ. Ευρώ)
Κύκλος Εργασιών Κλάδου 

Παραγωγής και Εμπορίας 

Προϊόντων Βιομηχανικής 

Συσκευασίας

17.122 16.980 13.476 14.332 8.025

Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα* 4.796 4.748 5.446 5.051 2.637

Σύνολο Εσόδων 21.918 21.728 18.922 19.383 10.662

* Τα Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα θα είναι ο Κύκλος Εργασιών της Εταιρείας μετά την απόσχιση του κλάδου 

παραγωγής και εμπορίας προϊόντων βιομηχανικής συσκευασίας 
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ΣΔΔΣΣ 
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5.7 Συµβολή του αποσχισθέντος κλάδου στα αποτελέσµατα της Πλαστικά 

Θράκης Α.Β.Ε.Ε. 

 

Με  δεδοµένο  ότι  η  «THRACE POLYFILMS  Α.Β.Ε.Ε.»  είναι  100%  θυγατρική    της «ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», τα αποτελέσµατά της θα εξακολουθήσουν να ενοποιούνται στις οικονοµικές 

καταστάσεις της δεύτερης, µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Λαµβάνοντας υπόψη ότι τα 

αποτελέσµατα του αποσχισθέντος κλάδου θα περιλαµβάνονται πλέον στα οικονοµικά αποτελέσµατα της 

«THRACE POLYFILMS A.B.E.E.», τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα προ φόρων της «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ 

Α.Β.Ε.Ε.» δεν θα επηρεασθούν µετά την απόσχιση. Αναφορικά µε τα εταιρικά αποτελέσµατα της 

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», αυτά θα επηρεασθούν κατά το  ποσό των αποτελεσµάτων του 

αποσχισθέντος και εισφερθέντος στην «THRACE POLYFILMS A.B.E.E.», βιοµηχανικού κλάδου 

παραγωγής και εμπορίας προϊόντων Βιομηχανικής Συσκευασίας. 
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         Ενότητα 5 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ THRACE 

POLYFILMS Α.Β.Ε.Ε. 
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5.1. Αντικείµενο δραστηριότητας και κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η Thrace 

Polyfilms Α.Β.Ε.Ε. 

 

Ο κλάδος παραγωγής και εμπορίας προϊόντων Βιομηχανικής Συσκευασίας της εταιρείας «Πλαστικά 

Θράκης Α.Β.Ε.Ε.» θα εισφερθεί στην εταιρεία µε την επωνυµία «THRACE POLYFILMS ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  και το διακριτικό τίτλο «THRACE POLYFILMS Α.Β.Ε.Ε.». 

 

Η εταιρεία «Thrace Polyfilms A.B.E.E.»  (πρώην «Thrace Σαράντης ΑΒΕΕ»)  ιδρύθηκε το 2009 με έδρα 

τη Βιομηχανική Περιοχή της Ξάνθης με βασικό αντικείμενο δραστηριοποίησης την παραγωγή και εμπορία 

πλαστικών σάκκων απορριμμάτων και παρεμφερών πλαστικών υλικών για οικιακή και επαγγελματική 

χρήση.  Στο μετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω εταιρείας συμμετείχε αρχικά κατά 50% η εταιρεία «Πλαστικά 

Θράκης Α.Β.Ε.Ε.» και κατά το υπόλοιπο 50% η θυγατρική του Ομίλου Σαράντης, «Gr Sarantis Cyprus 

LTD». Με τη λήξη της συνεργασίας των δυο εταιρειών για την παραγωγή και εμπορία σάκκων 

απορριμμάτων η Διοίκηση του Ομίλου Πλαστικά Θράκης, στον πλαίσιο της εσωτερικής αναδιάρθωσης 

του Ομίλου έλαβε την απόφαση η εν λόγω εταιρεία να αναδεχθεί τον κλάδο παραγωγής και εμπορίας 

των προϊόντων βιομηχανικής συσκευασίας της μητρικής εταιρείας «Πλαστικά Θράκης Α.Β.Ε.Ε.», καθώς 

επίσης και να συνεχίσει την παραγωγή πλαστικών σάκων απορριμμάτων για οικιακή και επαγγελματική 

χρήση, που θα απευθύνονται κυρίως σε Business to Business (B2B) πελάτες στην εγχώρια αγορά.    

 

Στο πλαίσιο αυτό η «Πλαστικά Θράκης Α.Β.Ε.Ε.» προέβη στις 6 Μαρτίου 2017 στην εξαγορά του 

υπολοίπου 50% των μετοχών της εταιρείας «Thrace Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.» από την «Gr Sarantis Cyprus 

LTD», η οποία πλέον κατέστη 100% θυγατρική της. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων της «Thrace Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.» στις 6 Μαρτίου 2017 η εν λόγω εταιρεία άλλαξε την επωνυμία 

της σε «Thrace Polyfilms A.B.E.E.. 

 

5.2. Μετοχική σύνθεση – ∆ιεύθυνση – Κοινά ∆ιευθυντικά στελέχη (πριν και µετά την 

απόσχιση του κλάδου) 

 

Μόνος µέτοχος της «THRACE POLYFILMS Α.Β.Ε.Ε.» είναι η εταιρεία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», η 

οποία κατέχει ποσοστό 100% του καταβεβλημένου µετοχικού της κεφαλαίου. 

 

 

Το σηµερινό ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων 

της «THRACE POLYFILMS Α.Β.Ε.Ε.» στις 6 Μαρτίου 2017 είναι πενταμελές (5µελές) και απαρτίζεται από 

τους εξής: 

 

 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Όνομα Μετόχου Αριθμός Μετοχών % Συμμετοχής

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 27.250 100,00%

Σύνολο 27.250 100,00%
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Μέλος Δ..Σ. Θέση στο Δ.Σ. 

Γεώργιος Μπραϊμης Πρόεδρος 

Χρήστος 

Καραγεωργίου 

Διευθύνων 

Σύμβουλος 

Αθανάσιος Δημίου Μέλος 

Ιωάννης Ρελάκης Μέλος 

Ευστράτιος 

Χατζηκώστας 

Μέλος 

 

Λόγω του ότι ο κ. Γεώργιος Μπραϊμης είναι εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και στην 

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» το βιογραφικό του παρατίθεται στην παράγραφο 3.4 του παρόντος 

Πληροφοριακού Σηµειώµατος. 

 

Χρήστος Καραγεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος, ετών 46 

 

Ο κ.  Χρήστος Καραγεωργίου  είναι πτυχιούχος  του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  Συνολικά εργάζεται στον  Όμιλο Πλαστικά Θράκης για 21 συνεχόμενα 

έτη  σε διάφορες διευθυντικές θέσεις. Συγκεκριμένα, από το 1997  έως το 2001  εργάστηκε 

ως  Υπεύθυνος Ποιότητας και Ανάπτυξης προιόντων  στην ΑΝΑΠΛΑΣΤ ΑΒΕΕ, εργοστάσιο το οποίο 

ειδικεύεται στην παραγωγή φύλλων πολυαιθυλενίου , από το 1999  ως Τεχνικός Διευθυντής της ίδιας 

εταιρίας. Από το 2001 έως το 2006 ως Διευθυντής Eργοστασίου της Don & Low Hellas ΑΒΕΕ (μετέπειτα 

Thrace NG) στην παραγωγή μη υφαντών  υφασμάτων (nonwovens) και συγκεκριμένα στο spunbond. 

Από το 2006 έως σήμερα ως Διευθύνων Σύμβουλος της Thrace NG. 

 

Αθανάσιος Δημίου, Μέλος, ετών 55 

Ο κ. Αθανάσιος Δημίου είναι απόφοιτος του τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής 

ΑΠΘ Θεσσαλονίκης. Διαθέτει σημαντική εργασιακή εμπειρία από τη θητεία του σε διευθυντικές θέσεις 

σε εταιρείες του βιομηχανικού κλάδου. Ειδικότερα από το 1987 έως το 1989 εργάστηκε στην εταιρεία 

Κλωστουφαντουργία Βουλινός ως διευθυντής παραγωγής. Από το 1989 έως το 1994 εργάστηκε στην 

εταιρεία Πλαστικά Μακεδονίας Α.Ε. κατέχοντας τη θέση του διευθυντή ελέγχου ποιότητας αρχικά και 

στην συνέχεια τη θέση του Τεχνικού διευθυντή. Στη διετία 1994 έως και 1996 εργάστηκε στην εταιρεία 

Α.Γ. Πετζετάκης, Εργοστάσιο Βορείου Ελλάδος στη θέση του Τεχνικού Διευθυντή. Εντάχθηκε στο 

δυναμικό του Ομίλου Πλαστικά Θράκης το 1996  

 

Ιωάννης Ρελάκης, Μέλος, ετών 44 

Ο κύριος Ιωάννης Ρελάκης είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου International Securities Investment 

and Banking από το Πανεπιστήμιο του Reading της Μεγάλης Βρετανίας και κάτοχος πτυχίου Διοίκησης 

Επιχειρήσεων από την ΑΣΣΟΕ. Από το 2002 έως το 2007 εργάστηκε ως Financial Analyst στην εταιρεία 

Δέλτα Παγωτό. Από το 2007 έως το 2009 εργάστηκε ως Group Financial Controller στον Όμιλο Γιαννίδης 

και από το 2009 έως το 2012 εργάστηκε ως Group Financial Controller στον Όμιλο Vivartia. Εντάχθηκε 

στο δυναμικό του Ομίλου Πλαστικά Θράκης το 2012 κατέχοντας της θέση του Group Financial Controller 
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και στη συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα οικονομικού διευθυντή και μέλους Δ.Σ. στις  εταιρείες του Ομίλου 

Thrace Nonwovens & Geosynthetics και Polyfilms. 

 

Χατζηκώστας Ευστράτιος, Μέλος, ετών 43 

 

Ο κ.  Ευστράτιος Χατζηκώστας είναι απόφοιτος του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Για 17 χρόνια εργάζεται στον Όμιλο Πλαστικά Θράκης, τα περισσότερα 

από αυτά κατέχοντας διευθυντικές θέσεις σε εταιρείες του κλάδου συσκευασίας. Συγκεκριμένα, από το 

2004 έως το 2009 εργάστηκε ως Διευθυντής Εργοστασίου της εταιρείας Θρεϊσπακ ΑΒΕΕ (μετέπειτα Don 

& Low Hellas εργοστάσιο Β). Από το 2010 έως το 2012 εργάστηκε ως Διευθυντής Εργοστασίου της 

εταιρείας Thrace Σαράντης. Από το 2013 έως σήμερα εργάζεται στα Πλαστικά Θράκης (κλάδος 

εύκαμπτης συσκευασίας) ως Operations Manager. 

 

Διευθυντικά Στελέχη 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα βιογραφικά σηµειώµατα στελεχών της εταιρείας: 

 

Μαυρομάτης Κυριάκος, Διευθυντής Εργοστασίου, ετών 42 
  
Ο κ. Κυριάκος Μαυρομάτης διαθέτει 20ετή εμπειρία στις εταιρείες του Ομίλου Πλαστικά Θράκης με 

εξειδίκευση τον τομέα της εύκαμπτης συσκευασίας. Το 2005 ανέλαβε τη θέση του προϊσταμένου 

παραγωγής στον εν λόγω τομέα, το 2017 αναβαθμίστηκε σε διευθυντή παραγωγής και από το 

Σεπτέμβριο του 2017 ανέλαβε χρέη διευθυντή εργοστασίου στη μονάδα βιομηχανικής συσκευασίας στην 

εταιρεία Πλαστικά Θράκης Α.Β.Ε.Ε. O κ. Μαυρομάτης έχει αποκτήσει πιστοποιητικό εξειδικευμένης 

επιμόρφωσης από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Advanced Business Management Course)    

 

Νικηφορίδης Παύλος, Υπεύθυνος παραγωγής, ετών 40 

  

Ο κ.  Παύλος Νικηφορίδης είναι απόφοιτος του ΤΕΙ Αυτοματισμού Θεσσαλονίκης. Από το 2004 έως το 

2006 εργάστηκε ως σχεδιαστής CAD/CAM. Από το 2006 έως 2010 εργάστηκε ως υπεύθυνος βάρδιας στην 

Κεραμοποιία Κοθάλη Α.Ε. (ΚΕΒΕ). Στο δυναμικό του Ομίλου Πλαστικά Θράκης εντάχθηκε το 2010  ως 

υπεύθυνος συντήρησης αρχικά και σήμερα κατέχει τη θέση του Υπεύθυνου παραγωγής της μονάδας 

βιομηχανικής συσκευασίας της Πλαστικά Θράκης Α.Β.Ε.Ε. 

 

5.3. Σκοπός της Thrace Polyfilms Α.Β.Ε.Ε. και τυχόν τροποποίησή του λόγω της 

απορρόφησης του νέου κλάδου 

 

Ο σκοπός της εταιρείας «Thrace Polyfilms A.B.E.E.» είναι ο εξής: 

1. Η παραγωγή και πώληση πλαστικών σάκων απορριμμάτων και γενικότερα παρεμφερών πλαστικών υλικών 

οικιακής και επαγγελματικής χρήσης 

2. Η με οποιοδήποτε τρόπο αξιοποίηση αστικών ή μη ακινήτων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς, 

πώλησης, μίσθωσης, υπεκμίσθωσης, ανταλλαγής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευσης αυτών 

Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται: 
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1. Να ιδρύει, αποκτά ή διοικεί οποιαδήποτε επιχείρηση ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με 

όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό. 

2. Να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία σε οποιοδήποτε μέρος στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό. 

3. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στην Ελλάδα ή και 

στο εξωτερικό 

4. Να διεξάγει κάθε άλλη εργασία που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα το σκοπό της Εταιρείας. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης και απορρόφησης του κλάδου θα πραγματοποιηθεί επέκταση του 

Σκοπού με σχετική τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της. 

Ειδικότερα μετά την αναδοχή του κλάδου παραγωγής και εμπορίας προϊόντων Βιομηχανικής Συσκευασίας 

της εταιρείας «Πλαστικά Θράκης Α.Β.Ε.Ε.» ο Σκοπός της «Thrace Polyfilms ABEE» θα διαμορφωθεί ως 

εξής: 

 

1. Η παραγωγή και η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία, 

αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή, και διάθεση στην αγορά του εσωτερικού ή/και εξωτερικού σάκκων 

πολυαιθυλενίου (ΡΕ) σε ρολό για αυτόματη συσκευασία (FFS Films/Sacks), σάκκων πολυαιθυλενίου (ΡΕ) 

εσωτερικής επένδυσης μεγασάκκων (FIBC liner) , φιλμ (film) πολυαιθυλενίου (ΡΕ) παλετοποίησης (stretch 

hood), μεμβρανών πολυαιθυλενίου (PE) για κεραμοσκεπές (lamination) φιλμ (film) πολυαιθυλενίου (ΡΕ) 

για οικοδομικές και αγροτικές εν γένει χρήσεις, φιλμ (film) πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συσκευασίας εν γένει 

καθώς και  παρεμφερών προϊόντων 

 

2. Η παραγωγή και η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία, 

αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή, και διάθεση στην αγορά του εσωτερικού ή/και εξωτερικού 

πλαστικών σάκων  απορριμμάτων και  εν γένει παρεμφερών πλαστικών υλικών οικιακής ή 

επαγγελματικής χρήσης.  

 

3. Η έρευνα, ανάπτυξη, μελέτη και εκτέλεση πάσης φύσεως εργασίας για την αναβάθμιση και την 

περαιτέρω εξέλιξη των παραγομένων ως άνω προϊόντων.  

 

4. Η αντιπροσώπευση και εκπροσώπηση στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα οίκων του 

εσωτερικού ή του εξωτερικού, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, εμπορία και διάθεση 

πλαστικών υλικών εν γένει.  

 

5. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνεργασία με οιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, υφιστάμενο ή 

συσταθησόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οιουδήποτε εταιρικού τύπου αναφορικά με τα παραγόμενα 

και εμπορευόμενα από την Εταιρεία προϊόντα.  

 

6. Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου 

και νομικής μορφής, με συναφή, παρεμφερή, ανάλογο ή/και διαφορετικό σκοπό και αντικείμενο.  

 

7. Η με οποιοδήποτε τρόπο αξιοποίηση αστικών ή μη ακινήτων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς, 

πώλησης, μίσθωσης, υπεκμίσθωσης, ανταλλαγής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευσης αυτών.  
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Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η Εταιρεία μπορεί: 

α) Να συμμετέχει σε οποιοδήποτε επιχείρηση που λειτουργεί ήδη ή πρόκειται να συσταθεί με 

παρεμφερή, ανάλογο ή διαφορετικό σκοπό με οποιαδήποτε εταιρικό τύπο ή σε οιαδήποτε Κοινοπραξία 

στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να συνεργάζεται ή συνεταιρίζεται  

με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο. 

β) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία και οιουδήποτε 

άλλου τύπου εγκαταστάσεις ή να διορίζει απλώς αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο 

εξωτερικό. 

γ) Να αποκτά εμπράγματα πάσης φύσεως επί ακινήτων δικαιώματα ή να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα 

ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα καθώς επίσης και πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα.  

δ) Να ιδρύει και να εκμεταλλεύεται εγκαταστάσεις για την παραγωγή των παραπάνω ειδών για ίδιο 

λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων. 

ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο, συναφή ή παρεμφερή 

σκοπό, για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη. 

στ) Να παραχωρεί με αντάλλαγμα τη χρήση των εγκαταστάσεων της σε τρίτους, να αναθέτει επίσης τη 

διαχείριση της σε άλλα νομικά πρόσωπα, όπως επίσης και να αναλαμβάνει η ίδια τη διαχείριση άλλων 

επιχειρήσεων. 

ζ) Να συμμετέχει είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οιαδήποτε νομική μορφή με άλλες  εταιρείες ή 

φυσικά πρόσωπα , σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλει 

προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους που εμπίπτουν στα πλαίσια  του σκοπού της.  

η) Να συμμετέχει  σε κάθε πρόγραμμα που επιδοτείται από ελληνικά ή αλλοδαπά όργανα, αρχές, φορείς 

και οργανισμούς.   

θ) Να διαχειρίζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και μέσω κρατικών 

αλλά και διεθνών χρηματοδοτικών προγραμμάτων,  συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, 

υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), καθώς 

επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.  

ι) Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες. 

ια) Να παράσχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεων προς και με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, εντός πάντοτε υπό του νόμου επιτρεπτού πλαισίου, εφόσον αυτές 

συνέχονται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρούνται αναγκαίες για την εκπλήρωσή της. 

ιβ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know how) και άλλα 

δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και  

ιγ) Να διεξαγάγει οποιαδήποτε εργασία και δραστηριότητα, υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια, την οποία 

η Εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά 

οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την 

πραγμάτωση και ευόδωση των παραπάνω επιδιωκομένων σκοπών.  

 

5.4. Περιουσιακή διάρθρωση της «Thrace Polyfilms Α.Β.Ε.Ε.» και 

χρηµατοοικονοµική κατάσταση πριν την αναδοχή του κλάδου 

 

Η περιουσιακή διάρθρωση της εταιρείας «THRACE POLYFILMS Α.Β.Ε.Ε.» πριν την αναδοχή του κλάδου 

είναι η εξής: 
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Με την αναδοχή και απορρόφηση του κλάδου παραγωγής και εμπορίας προϊόντων Βιομηχανικής 
Συσκευασίας η Εταιρεία θα δραστηριοποιηθεί ενεργά στην παραγωγή και με οιονδήποτε τρόπο και μέσο 
εμπορία, εισαγωγή, αντιπροσώπευση και διάθεση στη αγορά του εσωτερικού και του εξωτερικού 
σάκκων, φιλμ πολυαιθυλενίου για συσκευασίες, μεβράνες για κατασκευαστικές χρήσεις, φιλμ για 
οικοδομικές και  αγροτικές εν γένει χρήσεις, στην εμπορία υφαντών σακιών (woven sacks) και 
μεγασάκκων (FIBC), καθώς και στην παραγωγή και εμπορία πλαστικών σάκκων απορριμμάτων και 
παρεμφερών υλικών οικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με την απορρόφηση του κλάδου η Εταιρεία 
κληρονομεί και τα σημαντικά πλεονεκτήματα της εισφέρουσας τον κλάδο Εταιρείας που συνίστανται στη 
σωρρευμένη εμπειρία παραγωγής προϊόντων υψηλής ποιότητας και διευρυμένο δίκτυο πωλήσεων, 
στοιχεία τα οποία αναμένεται να της προσδώσουν σημαντική θέση μεταξύ των εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται στο σχετικό κλάδο.  

THRACE POLYFILMS ΑΒΕΕ                       

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΗ ΤΟΥ 

ΚΛΑΔΟΥ

(ποσά σε Ευρώ)

Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώματα Πάγια στοιχεία 2.567.620,6

Επενδύσεις σε ακίνητα -

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 42,5

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 116.673,0

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις -

Σύνολο μη κυκλοφορούντος Ενεργητικού 2.684.336,1

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Αποθέματα 31.343,0

Φόρος Εισοδήματος προκαταβληθείς -

Πελάτες & Λοιπές Απαιτήσεις 20.091,4

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 31.166,9

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 82.601,3

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.766.937,4

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 2.725.000,0

Διαφορά Υπέρ το Άρτιο -43.927,2

Κέρδη (Ζημία) εις Νέον -1.369.988,2

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.311.084,6

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 580.211,6

Προβλέψεις για παροχές στο προσωπικό -

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 186.166,1

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις -

Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων 766.377,7

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές & Λοιποί Λογαριασμοί Πληρωτέοι 272.595,7

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις -

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 416.879,5

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις -

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων 689.475,2

Σύνολο Υποχρεώσεων 1.455.852,8

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων 2.766.937,4

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30/06/2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
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Η κατάσταση αποτελεσµάτων της εταιρείας «Thrace Polyfilms Α.Β.Ε.Ε.» πριν την εισφορά του κλάδου 

είναι η εξής: 

 

 

 

 

 

5.5. Περιουσιακή διάρθρωση και προοπτικές µετά την αναδοχή του κλάδου 

 

Η περιουσιακή διάρθρωση µετά την εισφορά του κλάδου παραγωγής και εμπορίας προϊόντων 

Βιομηχανικής Συσκευασίας αναλύεται ακολούθως: 

 

  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

01/01-30/06/2017

THRACE POLYFILMS ABEE                                                               

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

(ποσά σε Ευρώ)

Κύκλος Εργασιών 2.702,2

Κόστος Πωλήσεων 24.823,6

Μικτό Κέρδος (Ζημία) -22.121,4

Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα 24.500,0

Έξοδα Διαθέσεως 3.281,0

Έξοδα Διοικήσεως 7.098,8

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα 58.379,2

Λειτουργικό Κέρδος (Ζημία) -66.380,4

Καθαρά Έξοδα Χρηματοδοτήσεως -23.251,8

Κέρδη (Ζημία) προ Φόρων -89.632,3

Φόρος Εισοδήματος -6.406,7

Κέρδη (Ζημία) μετά από Φόρους -96.039,0
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THRACE POLYFILMS                      

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΗ ΤΟΥ 

ΚΛΑΔΟΥ

(ποσά σε Ευρώ)

Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώματα Πάγια στοιχεία 6.335.093,8

Επενδύσεις σε ακίνητα -

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 9.579,3

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 472.700,5

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις -

Σύνολο μη κυκλοφορούντος Ενεργητικού 6.817.373,6

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Αποθέματα 2.075.642,2

Φόρος Εισοδήματος προκαταβληθείς -

Πελάτες 3.713.224,4

Λοιπές απαιτήσεις 2.441.223,4

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 31.166,9

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 8.261.257,0

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 15.078.630,5

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 2.779.939,6

Αποθεματικά υπέρ το άρτιο -43.927,2

Λοιπά Αποθεματικά -

Αποτελέσματα εις νέο -1.369.988,2

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.366.024,2

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 580.211,6

Προβλέψεις για παροχές στο προσωπικό 85.344,5

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 546.052,9

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις -

Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων 1.211.609,0

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές 3.536.776,6

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 8.143.793,9

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 820.426,8

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων 12.500.997,3

Σύνολο Υποχρεώσεων 13.712.606,3

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων 15.078.630,5

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30/06/2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
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5.6. Μερισµατική πολιτική της «Thrace Polyfilms Α.Β.Ε.Ε.» την τελευταία τριετία και επίδραση 

των κερδών στην Πλαστικά Θράκης Α.Β.Ε.Ε. για την πρώτη µετά την απόσχιση χρήση 

 

Η εταιρεία «Thrace Polyfilms Α.Β.Ε.Ε.» κατά την τελευταία τριετία δεν έχει προβεί στη διανοµή 

µερίσµατος. Τα µερίσµατα που δύναται να διανείµει η εταιρεία «Thrace Polyfilms Α.Β.Ε.Ε.» εξαρτώνται 

από την μελλοντική κερδοφορία, τη ρευστότητά και τις εν γένει ταμειακές της ανάγκες. Συνεπώς, η 

επίδραση στα κέρδη της μητρικής εταιρείας κατά την πρώτη µετά την απόσχιση χρήση, θα εξαρτηθεί 

σε πρώτιστο βαθμό από την εν γένει οικονομική πορεία και τα αποτελέσματά της Εταιρείας μετά την 

αναδοχή του αποσχισθέντος κλάδου και από την ικανότητά της να απορροφήσει άμεσα τα 

πλεονεκτήματα που θα προκύψουν από την εισφορά του κλάδου. 

 

 

5.7 Κύκλος εργασιών της «Thrace Polyfilms Α.Β.Ε.Ε.» την τελευταία τριετία πριν την εισφορά 

του κλάδου 

 

Ο Κύκλος Εργασιών της «Thrace Polyfilms Α.Β.Ε.Ε.» την τελευταία τριετία παρατίθεται ακολούθως: 

 

 

 

 

  

Κύκλος Εργασιών 2014 2015 2016

01/01-

30/06/2017

(ποσά σε χιλ ευρώ)

THRACE POLYFILMS ABEE 3.229 893 145 2,7
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2017 & ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 

ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΤΗΣ 

THRACE POLYFILMS Α.Β.Ε.Ε. (πρώην THRACE ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.) 
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06-09-17

www.thracegroup.gr

Σούρμπης Δημήτριος Α.Μ.ΣΟΕΛ 16891

PricewaterhouseCoopers ΑΕ

Με σύμφωνη γνώμη

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30-06-2017 31-12-16 30-06-2017 31-12-16 1/1 - 30/06/2017 1/1 - 30/06/2016 1/1 - 30/06/2017 1/1 - 30/06/2016

Λειτουργικές δραστηριότητες 

Eνσώματα πάγια στοιχεία 111.419 107.437 6.687 6.151 Κέρδη, προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 6.513 10.573 (238) (574)

Επενδύσεις σε ακίνητα 113 113 14 14 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 11.480 11.605 669 685 Αποσβέσεις 6.629 5.753 373 470

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις - - 69.261 69.684 Προβλέψεις 2.480 2.368 639 608

Συμμετοχές σε εταιρείες που ενοποιούνται με την μέθοδο της Κ Θ 13.436 11.347 3.004 1.566 Συναλλαγματικές διαφορές 944 134 18 40

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 9.980 10.020 2.177 1.979 (Κέρδη) / ζημίες από εκποίηση παγίων (105) 57 3 -

Αποθέματα 60.101 57.695 2.044 1.785 Μερίσματα - - - -

Απαιτήσεις από πελάτες 66.165 50.640 3.623 3.081 Χρηματοοικονομικά (έσοδα) / έξοδα 2.774 3.962 672 938

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 8.524 9.554 12.433 11.906 (Κέρδη) / ζημίες από εταιρείες που ενοποιούνται με την μέθοδο της ΚΘ (559) (738) - -

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 28.472 31.080 490 1.853 Λειτουργικά κέρδη προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης 18.676 22.109 1.467 1.482

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 309.690 289.491 100.402 98.704 (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (13.890) (11.411) (1.072) (882)

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (3.362) (2.234) (260) (63)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανείων -φόρων) 9.032 2.798 223 (1.315)

Μετοχικό Κεφάλαιο 28.869 29.762 28.869 29.762 Λοιπές μη ταμειακές κινήσεις (102) 534 - (12)

Λοιπά στοιχεία Καθαρής θέσης 95.249 90.910 41.920 41.055 Χρηματικά διαθέσιμα από λειτουργικές δραστηριότητες 10.354 11.796 358 (790)

Σύνολο Καθαρής θέσης μετόχων εταιρίας (α) 124.118 120.672 70.789 70.817 Μείον:

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 2.264 2.116 - - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (2.581) (2.427) (670) (556)

Σύνολο Καθαρής θέσης (γ)=(α)+(β) 126.382 122.788 70.789 70.817 Φόροι (1.225) (2.105) - -

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 17.638 18.663 - - Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 6.548 7.264 (312) (1.346)

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 29.150 29.993 1.729 1.153

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 71.269 67.139 21.932 21.977 Επενδυτικές δραστηριότητες 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 65.251 50.908 5.952 4.757 Εισπράξεις από εκποιήσεις ενσώματων & άυλων περιουσιακών στοιχείων 94 163 11 10

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 183.308 166.703 29.613 27.887 Τόκοι εισπραχθέντες 14 118 - 1

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 309.690 289.491 100.402 98.704 Εισπραχθέντα μερίσματα 335 197 - -

Αύξηση συμμετοχών σε θυγατρικές/συγγενείς (111) - (111) (370)

Αλλαγή μεθόδου ενοποίησης συνδεδεμένης (901) - - -

Αγορές ενσώματων & άυλων περιουσιακών στοιχείων (12.296) (8.812) (907) (78)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (12.865) (8.334) (1.007) (437)

1/1 - 30/06/2017 1/1 - 30/06/2016 1/1 - 30/06/2017 1/1 - 30/06/2016 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

Αύξηση συμμετοχών σε θυγατρικές / συγγενείς - (70) - -

122.788 129.238 70.817 71.406 Εισπράξεις επιχορηγήσεων - επιδοτήσεων - - - -

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 8.396 6.055 - -

Αγορά ιδίων μετοχών - (292) - (292)

Εξοφλήσεις δανείων (1.921) (2.328) (44) (191)

Χρηματοδοτικές μισθώσεις (2.138) 3.221 - -

Λοιπά συνολικά έσοδα (1.149) (13.424) 15 - Πληρωθέντα μερίσματα - - - -

Διανεμηθέντα μερίσματα - - - - Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 4.337 6.586 (44) (483)

Εκδοθείσες μετοχές - - - - Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Αγορά Ιδίων Μετοχών - (292) - (292) χρήσης (α) + (β) + (γ) (1.980) 5.516 (1.363) (2.266)

Διανομή Κερδών - - - - Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη της περιόδου 31.080 26.411 1.853 3.007

Λοιπές μεταβολές 15 9 - - Επίδραση των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών επί των χρηματικών διαθεσίμων (628) (1.785) - -

126.382 123.792 70.789 70.569 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου 28.472 30.142 490 741

1/1 - 30/06/2017 1/1 - 30/06/2016 1/4 - 30/06/2017 1/4 - 30/06/2016 1/1 - 30/06/2017 1/1 - 30/06/2016 1/4 - 30/06/2017 1/4 - 30/06/2016

Κύκλος εργασιών 161.101 150.638 84.556 80.333 8.025 7.582 3.855 3.587 

Μικτά Κέρδη / (ζημιές) 34.461 35.350 17.696 19.173 1.444 1.283 662 551 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 8.728 12.646 4.265 7.649 434 364 197 191 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 6.513 10.573 3.710 6.353 (238) (574) (118) (370) 

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους(Α) 4.728 8.261 2.496 4.896 (43) (545) 54 (409) 

 - Ιδιοκτήτες μητρικής 4.580 8.101 2.433 4.821 - - - -

 - Δικαιώματα μειοψηφίας 148 160 63 75 - - - -

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (1.149) (13.423) (4.360) (4.728) - - - (31) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 3.579 (5.162) (1.864) 168 (43) (545) 54 (440) 

 - Ιδιοκτήτες μητρικής 3.431 (5.324) (1.927) 93 - - - -

 - Δικαιώματα μειοψηφίας 148 162 63 75 - - - -

Κέρδη /(ζημίες)μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,1047 0,1839 0,0556 0,1093 - - - -

15.357 18.399 7.563 10.663 807 834 630 588 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

7.  Ο φόρος εισοδήματος στα στοιχεία κατάστασης συνολικού εισοδήματος, αναλύεται ως εξής : 

1.

1/1 - 30/06/2017 1/1 - 30/06/2016 1/1 - 30/06/2017 1/1 - 30/06/2016

 Φόρος Εισοδήματος (2.087) (2.473) - -
2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της  31/12/2016. Αναβαλλόμενος Φόρος 302 161 195 29

(1.785) (2.312) 195 29

3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου. 8. Οι σωρευτικές προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί ανέρχονται σε:

30/6/2017 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2016

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 6.748 6.700 2.458 2.458

4. Τα επί των παγίων εμπράγματα βάρη 8.212 -               Πρόβλεψη για παροχές προσ/κου 23.131 24.369 356 352

Πρόβλεψη διαφ.φόρων για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 677 677 174 174

5. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της εκάστοτε περιόδου : Υποτίμηση αξίας αποθέματος 2.158 2.574 - -

30-06-17 30-06-16 30-06-17 30-06-16

1.814 1.708 62 68 

9.

6. Οι συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 24 είναι οι εξής:  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

i)   Έσοδα 2.852 5.570 10. Τα λοιπά συνολικά έσοδα αφορούν :

ii)   Έξοδα 1.119 382 1/1 - 30/06/2017 1/1 - 30/06/2016 1/1 - 30/06/2017 1/1 - 30/06/2016

iii)  Απαιτήσεις 2.254 12.258 Σ/Δ Μετατροπής Ισολογισμών (2.100) (5.036) - -

iv) Υποχρεώσεις 328 9 Αναλογιστικό Κέρδος / (ζημιά) 951 (8.387) - -

v) Συναλλαγές & Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών Δ.Σ. 2.027 787

Άβδηρα, 06 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

        ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΝΤΑΚΑΣ

             ΑΔΤ. ΑΕ 044759ΑΔΤ. ΑM  919476

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Α.ΚΟΛΥΒΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ Κ. ΚΥΡΛΙΔΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

ΑΔΤ.ΑΙ 101026
ΑΔΤ. ΑΚ 104541

ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε 34806  -Α' ΤΑΞΕΩΣ

Ο Αντιπρόεδρος Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤ. ΧΑΛΙΟΡΗΣ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κέρδη / (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους 4.728 8.261 (43) (545)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. Της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης: 

Ελεγκτική εταιρεία:

Τύπος έκθεσης επισκόπησης:

Πληροφορίες σχετικά με τη δομή του Ομίλου, τη συμμετοχή στις θυγατρικές, και τη μέθοδο ενσωμάτωσής τους αναφέρονται στη σημ.1 των συνοπτικών σημειώσεων, ενώ οι  ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, 

αναφέρονται στη σημ.8 των συνοπτικών σημειώσεων.
ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης 

 Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κέρδη /(ζημίες)προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

ΟΜΙΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Καμία εταιρεία του Ομίλου δεν κατέχει ίδιες μετοχές εκτός της μητρικής. Την 30/06/2017 η εταιρεία δεν κατείχε τεμάχια Ιδίων Μετοχών.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.  12512246000  (Αρ. Μητρώου ΑΕ: 11188/06/Β/86/31)

Διεύθυνση έδρας: ΜΑΓΙΚΟ, ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ, ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2017 μέχρι 30 Ιουνίου 2017

Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009, του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ποσά σε χιλιάδες  Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.  και του ΟΜΙΛΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ.   Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία να ανατρέξει στη διεύθυνση  

διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπου αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:
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Σύνθεση ΔΣ: Κων/νος Σ. Χαλιορής, Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος Ιωάννης Γ. Αποστολάκος, Μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

06 Απριλίου 2017 Θεοδόσιος Α. Κολύβας, Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος Κων/νος Ι. Γιαννίρης, Μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γεώργιος Π. Μπραΐμης, Εκτελεστικό Μέλος Πέτρος Χ. Φρονίστας, Μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

www.thracegroup.gr Δημήτριος Π. Μαλάμος, Εκτελεστικό Μέλος Θεόδωρος Κ. Κίτσος, Μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

Σούρμπης Δημήτριος Α.Μ.ΣΟΕΛ 16891 Βασίλειος Ζαϊρόπουλος, Μη εκτελεστικό Μέλος Νικήτας Ι. Γλύκας, Μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

PricewaterhouseCoopers ΑΕ Χρίστος Π. Σιάτης, Μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

Με σύμφωνη γνώμη

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31-12-2016 31-12-15 31-12-2016 31-12-15 1/1 - 31/12/2016 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2016 1/1 - 31/12/2015

Λειτουργικές δραστηριότητες 

Eνσώματα πάγια στοιχεία 107.437 92.268 6.151 6.839 Κέρδη, προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 18.327 13.284 311 91

Επενδύσεις σε ακίνητα 113 113 14 14 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 11.605 11.522 685 633 Αποσβέσεις 12.255 9.900 856 973

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις - - 69.684 69.384 Προβλέψεις 657 (810) 603 (86)

Συμμετοχές σε εταιρείες που ενοποιούνται με την μέθοδο της Κ Θ 11.347 10.251 1.566 1.304 Συναλλαγματικές διαφορές (156) (1.113) 58 (22)

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 10.020 8.515 1.979 1.826 (Κέρδη) / ζημίες από εκποίηση παγίων 77 5 (26) (428)

Αποθέματα 57.695 52.981 1.785 1.861 Μερίσματα - - (1.763) (1.500)

Απαιτήσεις από πελάτες 50.640 52.618 3.081 3.615 (Κέρδη) / ζημίες από επενδύσεις - (16) - 66

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 9.554 9.852 11.906 10.688 Χρηματοοικονομικά (έσοδα) / έξοδα 5.833 7.346 2.130 1.594

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 31.080 26.411 1.853 3.008 (Κέρδη) / ζημίες από εταιρείες που ενοποιούνται με την μέθοδο της ΚΘ (1.276) (1.516) - -

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 289.491 264.531 98.704 99.172 Λειτουργικά κέρδη προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης 35.717 27.080 2.169 688

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (468) (1.871) (1.763) (4.365)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (6.648) (3.481) 77 747

Μετοχικό Κεφάλαιο 29.762 29.762 29.762 29.762 Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανείων -φόρων) 826 6.892 (330) (1.371)

Λοιπά στοιχεία Καθαρής θέσης 90.910 97.632 41.055 41.644 Λοιπές μη ταμειακές κινήσεις (209) (331) (2) (66)

Σύνολο Καθαρής θέσης μετόχων εταιρίας (α) 120.672 127.394 70.817 71.406 Χρηματικά διαθέσιμα από λειτουργικές δραστηριότητες 29.218 28.289 151 (4.367)

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 2.116 1.844 - - Μείον:

Σύνολο Καθαρής θέσης (γ)=(α)+(β) 122.788 129.238 70.817 71.406 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (5.329) (4.333) (1.427) (1.359)

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 18.663 9.799 - - Φόροι (4.718) (4.772) - (1.867)

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 29.993 16.277 1.153 806 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 19.171 19.184 (1.276) (7.593)

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 67.139 59.025 21.977 22.103 Επενδυτικές δραστηριότητες 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 50.908 50.192 4.757 4.857 Εισπράξεις από εκποιήσεις ενσώματων & άυλων περιουσιακών στοιχείων 137 46 354 1.612

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 166.703 135.293 27.887 27.766 Τόκοι εισπραχθέντες 33 341 2 82

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 289.491 264.531 98.704 99.172 Εισπραχθέντα μερίσματα 496 398 1.763 1.500

Αύξηση συμμετοχών σε θυγατρικές/συγγενείς (262) (204) (562) (904)

Επιχορηγήσεις επενδύσεων - 71 - -

Αγορές ενσώματων & άυλων περιουσιακών στοιχείων (17.870) (25.173) (549) (764)

Είσπραξη από πώληση συμμετοχής - - - -

Λοιπές επενδύσεις - - - 96

1/1 - 31/12/2016 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2016 1/1 - 31/12/2015 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (17.466) (24.521) 1.008 1.622

129.238 112.453 71.406 73.002 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

Αύξηση συμμετοχών σε θυγατρικές / συγγενείς - (7) - (7)

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 6.325 8.794 - 76

Αγορά ιδίων μετοχών (757) (870) (757) (870)

Λοιπά συνολικά έσοδα (19.463) 8.702 (13) 31 Εξοφλήσεις δανείων (3.145) (9.155) (130) -

Διανεμηθέντα μερίσματα - (1.000) - (1.000) Χρηματοδοτικές μισθώσεις 1.603 1.467 - -

Εκδοθείσες μετοχές - - - - Πληρωθέντα μερίσματα - (2.016) - (2.016)

Αγορά Ιδίων Μετοχών (757) (870) (757) (870) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 4.026 (1.787) (887) (2.817)

Διανομή Κερδών - - - - Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Λοιπές μεταβολές 111 (68) - (8) χρήσης(α) + (β) + (γ) 5.731 (7.124) (1.155) (8.788)

122.788 129.238 70.817 71.406 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη της περιόδου 26.411 32.879 3.008 11.796

(1.062) 656 - -

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου 31.080 26.411 1.853 3.008

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Κύκλος εργασιών

Μικτά Κέρδη / (ζημιές)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους(Α)

 - Ιδιοκτήτες μητρικής

 - Δικαιώματα μειοψηφίας

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)

 - Ιδιοκτήτες μητρικής

 - Δικαιώματα μειοψηφίας

Κέρδη /(ζημίες)μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

7.  Ο φόρος εισοδήματος στα στοιχεία κατάστασης συνολικού εισοδήματος, αναλύεται ως εξής : 

1.

1/1 - 31/12/2016 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2016 1/1 - 31/12/2015

Φόρος Εισοδήματος (4.581) (3.344) - -
2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της  31/12/2015. Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρήσεων 384 (27) - (6)

Μη εκπιπτόμενοι φόροι αλλοδαπής (278) - (278) -

Διαφορές φόρου εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων (685) - - -

3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου. Αναβαλλόμενος Φόρος 492 108 148 166

(4.668) (3.263) (130) 160

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4. Τα επί των παγίων εμπράγματα βάρη 6.406 -               8. Οι σωρευτικές προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί ανέρχονται σε:

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

5. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της εκάστοτε περιόδου : Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 6.680 6.760 2.458 2.461

31-12-16 31-12-15 31-12-16 31-12-15 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσ/κου 24.369 9.546 352 336

1.708 1.668 72 72 Πρόβλεψη διαφ.φόρων για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 677 1.061 174 174

6. Οι συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 24 είναι οι εξής:  Υποτίμηση αξίας αποθέματος 2.574 3.441 - -

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

i)   Έσοδα 5.199 10.457 9.

ii)   Έξοδα 1.554 749

iii)  Απαιτήσεις 1.755 11.466 10. Τα λοιπά συνολικά έσοδα αφορούν :

iv) Υποχρεώσεις 52 36 1/1 - 31/12/2016 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2016 1/1 - 31/12/2015

v) Συναλλαγές & Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών Δ.Σ. 5.186 2.062 Σ/Δ Μετατροπής Ισολογισμών (5.831) 2.825 - -

Αναλογιστικό Κέρδος / (ζημιά) (13.633) 5.875 (13) 31

(19.464) 8.700 (13) 31

Άβδηρα, 6 Απριλίου 2017

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

        ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΝΤΑΚΑΣ

             ΑΔΤ. ΑΕ 044759

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης 

Κέρδη / (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους 13.659 10.021 181 251

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.  12512246000  (Αρ. Μητρώου ΑΕ: 11188/06/Β/86/31)

Διεύθυνση έδρας: ΜΑΓΙΚΟ, ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ, ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Δεκεμβίου 2016

Δημοσιευμένο βάση το Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη κατά τα Δ.Π.Χ.Α.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πληροφορίες σχετικά με τη δομή του Ομίλου, τη συμμετοχή στις θυγατρικές, και τη μέθοδο ενσωμάτωσής τους αναφέρονται στη σημ.1 των συνοπτικών σημειώσεων, ενώ οι  ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, 

αναφέρονται στη σημ.10 των συνοπτικών σημειώσεων.
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κέρδη /(ζημίες)προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

ΟΜΙΛΟΣ

1/1 - 31/12/2016

291.900 

66.403 

22.905 

18.327 

13.659 

13.384 

275 

Επίδραση των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών επί των χρηματικών 

διαθεσίμων

 Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 

ΟΜΙΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε χιλιάδες  Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις ,στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.  και του ΟΜΙΛΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ.   Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία να ανατρέξει στη διεύθυνση  διαδικτύου της 

εταιρείας , όπου αναρτώνται οι  οικονομικές καταστάσεις  καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ,όπου αυτή απαιτείται.

Τύπος έκθεσης επισκόπησης:

Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 

Αρμόδια Αρχή :

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:

Ελεγκτική εταιρεία:

ΑΔΤ. ΑM  919476

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Α.ΚΟΛΥΒΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ Κ. ΚΥΡΛΙΔΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

ΑΔΤ.ΑΙ 101026
ΑΔΤ. ΑΚ 104541

ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε 34806  -Α' ΤΑΞΕΩΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο Αντιπρόεδρος Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου

Καμμία εταιρεία του Ομίλου, δεν κατέχει ίδιες μετοχές εκτός της μητρικής .Την 31/12/2016 η εταιρεία κατείχε 1.353.168 τεμάχια Ιδίων Μετοχών με αξία κτήσης  1.760.205 (σε απόλυτες τιμές)

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤ. ΧΑΛΙΟΡΗΣ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

14.332 

2.234 

678 

311 

35.160 

1/1 - 31/12/2015

289.396 

59.374 

19.080 

13.284 

10.021 

9.788 

233 

8.700 

18.721 

18.488 

233 

0,2204 

28.980 

(19.464) 

(5.805) 

(6.077) 

272 

0,3040 -

1.224 

-

-

-

1.534 

1/1 - 31/12/2015

13.476 

881 

251 

91 

251 

-

-

31 

282 

-

-

181 

-

-

(13) 

168 

1/1 - 31/12/2016
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Σύνθεση ΔΣ: Κων/νος Σ. Χαλιορής , Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

21 Μαρτίου 2016 Θεοδόσιος Α. Κολύβας, Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος

Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γεώργιος Π. Μπραΐμης, Εκτελεστικό Μέλος

www.thracegroup.gr Δημήτριος Π. Μαλάμος, Εκτελεστικό Μέλος

Σούρμπης Δημήτριος Α.Μ.ΣΟΕΛ 16891 Χρήστος Π. Σιάτης, Μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

PricewaterhouseCoopers ΑΕ Κων/νος Ι. Γιαννίρης, Μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

Με σύμφωνη γνώμη Ιωάννης Γ. Αποστολάκος, Μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

Πέτρος Χ. Φρονίστας, Μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

Βασίλειος Ζαϊρόπουλος, Μη εκτελεστικό Μέλος 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31-12-2015 31-12-14 31-12-2015 31-12-14 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014

Λειτουργικές δραστηριότητες 

Eνσώματα πάγια στοιχεία 92.268 74.667 6.839 8.711 Κέρδη, προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 13.284 10.088 91 (539)

Επενδύσεις σε ακίνητα 113 110 14 110 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 11.522 10.778 633 157 Αποσβέσεις 9.900 8.860 973 979

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις - - 69.384 68.750 Προβλέψεις (810) (1.888) (86) (80)

Συμμετοχές σε εταιρείες που ενοποιούνται με την μέθοδο της Κ Θ 10.251 8.585 1.304 1.100 Συναλλαγματικές διαφορές (1.113) (378) (22) (10)

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 8.515 6.416 1.826 949 (Κέρδη) / ζημίες από εκποίηση παγίων 5 (457) (428) (2)

Αποθέματα 52.981 48.861 1.861 2.608 Μερίσματα - - (1.500) (1.000)

Απαιτήσεις από πελάτες 52.618 53.042 3.615 5.704 (Κέρδη) / ζημίες από επενδύσεις (16) (3) 66 -

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 9.852 11.584 10.688 5.219 Χρηματοοικονομικά (έσοδα) / έξοδα 7.346 5.133 1.594 1.220

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 26.411 32.879 3.008 11.796 (Κέρδη) / ζημίες από εταιρείες που ενοποιούνται με την μέθοδο της ΚΘ (1.516) (1.166) - -

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 264.531 246.922 99.172 105.104 Λειτουργικά κέρδη προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης 27.080 20.189 688 568

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (1.871) (2.351) (4.365) (401)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (3.481) 5.763 747 200

Μετοχικό Κεφάλαιο 29.762 29.762 29.762 29.762 Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανείων -φόρων) 6.892 (3.847) (1.371) 2.387

Λοιπά στοιχεία Καθαρής θέσης 97.632 81.081 41.644 43.240 Λοιπές μη ταμειακές κινήσεις (331) 88 (66) -

Σύνολο Καθαρής θέσης μετόχων εταιρίας (α) 127.394 110.843 71.406 73.002 Χρηματικά διαθέσιμα από λειτουργικές δραστηριότητες 28.289 19.842 (4.367) 2.754

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 1.844 1.610 - - Μείον:

Σύνολο Καθαρής θέσης (γ)=(α)+(β) 129.238 112.453 71.406 73.002 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (4.333) (4.967) (1.359) (1.444)

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 9.799 9.468 - - Φόροι (4.772) (2.652) (1.867) (526)

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 16.277 22.071 806 1.039 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 19.184 12.223 (7.593) 784

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 59.025 56.190 22.103 22.027 Επενδυτικές δραστηριότητες 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 50.192 46.740 4.857 9.036 Εισπράξεις από εκποιήσεις ενσώματων & άυλων περιουσιακών στοιχείων 46 1.122 1.612 2

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 135.293 134.469 27.766 32.102 Τόκοι εισπραχθέντες 341 494 82 303

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 264.531 246.922 99.172 105.104 Εισπραχθέντα μερίσματα 398 450 1.500 1.000

Αύξηση συμμετοχών σε θυγατρικές/συγγενείς (204) - (904) (1.115)

Επιχορηγήσεις επενδύσεων 71 776 - -

Αγορές ενσώματων & άυλων περιουσιακών στοιχείων (25.173) (12.834) (764) (1.991)

Είσπραξη από πώληση συμμετοχής - 350 - -

Λοιπές επενδύσεις - - 96 -

1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (24.521) (9.642) 1.622 (1.801)

112.453 113.706 73.002 77.992 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

Αύξηση συμμετοχών σε θυγατρικές / συγγενείς (7) - (7) -

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 8.794 2.641 76 -

Αγορά ιδίων μετοχών (870) - (870) -

Λοιπά συνολικά έσοδα 8.702 (4.534) 31 (48) Εξοφλήσεις δανείων (9.155) (12.171) - 17

Διανεμηθέντα μερίσματα (1.000) (3.365) (1.000) (3.365) Χρηματοδοτικές μισθώσεις 1.467 (5) - -

Εκδοθείσες μετοχές - - - - Πληρωθέντα μερίσματα (2.016) (2.232) (2.016) (2.232)

Αγορά Ιδίων Μετοχών (870) - (870) - Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (1.787) (11.767) (2.817) (2.215)

Διανομή Κερδών - - - - Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Λοιπές μεταβολές (68) (11) (8) - χρήσης(α) + (β) + (γ) (7.124) (9.186) (8.788) (3.232)

129.238 112.453 71.406 73.002 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη της περιόδου 32.879 41.622 11.796 15.028

656 443 - -

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου 26.411 32.879 3.008 11.796

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Κύκλος εργασιών

Μικτά Κέρδη / (ζημιές)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους(Α)

 - Ιδιοκτήτες μητρικής

 - Δικαιώματα μειοψηφίας

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)

 - Ιδιοκτήτες μητρικής

 - Δικαιώματα μειοψηφίας

Κέρδη /(ζημίες)μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

7.  Ο φόρος εισοδήματος στα στοιχεία κατάστασης συνολικού εισοδήματος, αναλύεται ως εξής : 

1.

1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2015

 Φόρος Εισοδήματος (3.344) (2.294) - -
2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της  31/12/2015. Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρήσεων (27) (109) (6) (30)

Μη εκπιπτόμενοι φόροι αλλοδαπής - (22) - (297)

Φόρος ν.4172 αρθρ. 72 - (1.094) - (1.300)

3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου. Αναβαλλόμενος Φόρος 108 88 166 (51)

(3.263) (3.431) 160 (1.678)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4. Τα επί των παγίων εμπράγματα βάρη 2.140 -               8. Οι σωρευτικές προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί ανέρχονται σε:

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

5. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της εκάστοτε περιόδου : Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 6.760 6.790 2.461 2.461

31-12-15 31-12-14 31-12-15 31-12-15 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσ/κου 9.546 15.785 336 409

1.668 1.531 72 77 Πρόβλεψη διαφ.φόρων για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 1.061 1.034 174 167

6. Οι συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 24 είναι οι εξής:  Υποτίμηση αξίας αποθέματος 3.441 1.984 - -

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

i)   Έσοδα 6.257 10.392 9.

ii)   Έξοδα 1.553 762

iii)  Απαιτήσεις 2.473 10.100 10. Τα λοιπά συνολικά έσοδα αφορούν :

iv) Υποχρεώσεις 42 9 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014

v) Συναλλαγές & Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών Δ.Σ. 6.383 1.901 Σ/Δ Μετατροπής Ισολογισμών 2.825 2.913 - 0

Αναλογιστικό Κέρδος / (ζημιά) 5.875 (7.447) 31 (48)

8.700 (4.534) 31 (48)

Άβδηρα, 21 Μαρτίου 2016

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

        ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΝΤΑΚΑΣ

             ΑΔΤ. ΑΕ 044759

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01/01/2015 και 01/01/2014 

αντίστοιχα)

Κέρδη / (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους 10.021 6.657 251 (1.577)

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.  12512246000  (Αρ. Μητρώου ΑΕ: 11188/06/Β/86/31)

Διεύθυνση έδρας: ΜΑΓΙΚΟ, ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ, ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβίου 2015

Δημοσιευμένο βάση το Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη κατά τα Δ.Π.Χ.Α.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πληροφορίες σχετικά με τη δομή του Ομίλου, τη συμμετοχή στις θυγατρικές, και τη μέθοδο ενσωμάτωσής τους αναφέρονται στη σημ.1 των συνοπτικών σημειώσεων, ενώ οι  ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, 

αναφέρονται στη σημ.10 των συνοπτικών σημειώσεων.
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κέρδη /(ζημίες)προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

ΟΜΙΛΟΣ

1/1 - 31/12/2015

289.396 

59.374 

19.080 

13.284 

10.021 

9.788 

233 

Επίδραση των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών επί των χρηματικών 

διαθεσίμων

 Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 

ΟΜΙΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε χιλιάδες  Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις ,στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.  και του ΟΜΙΛΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ.   Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία να ανατρέξει στη διεύθυνση  διαδικτύου της 

εταιρείας , όπου αναρτώνται οι  οικονομικές καταστάσεις  καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ,όπου αυτή απαιτείται.

Τύπος έκθεσης επισκόπησης:

Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 

Αρμόδια Αρχή :

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:

Ελεγκτική εταιρεία:

ΑΔΤ. ΑM  919476

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Α.ΚΟΛΥΒΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ Κ. ΚΥΡΛΙΔΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

ΑΔΤ.ΑΙ 101026
ΑΔΤ. ΑΚ 104541

ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε 34806  -Α' ΤΑΞΕΩΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο Αντιπρόεδρος Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου

Καμμία εταιρεία του Ομίλου, δεν κατέχει ίδιες μετοχές εκτός της μητρικής .Την 31/2/2015 η εταιρεία κατείχε 885.782 τεμάχια Ιδίων Μετοχών με αξία κτήσης  1.003.212 (σε απόλυτες τιμές)

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤ. ΧΑΛΙΟΡΗΣ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

13.476 

881 

251 

91 

28.980 

1/1 - 31/12/2014

278.182 

51.313 

14.658 

10.088 

6.657 

6.502 

155 

(4.534) 

2.123 

1.977 

146 

0,1444 

23.518 

8.700 

18.721 

18.488 

233 

0,2204 -

659 

-

-

-

1.224 

1/1 - 31/12/2014

16.980 

1.898 

(320) 

(539) 

(1.577) 

-

-

(48) 

(1.625) 

-

-

251 

-

-

31 

282 

1/1 - 31/12/2015



 

50 

 
 

 
 
  

Σύνθεση ΔΣ: Κων/νος Σ. Χαλιορής , Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

18 Μαρτίου 2015 Θεοδόσιος Α. Κολύβας, Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος

Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Μπραΐμης Π. Γεώργιος, Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος

www.thracegroup.gr Stephen B.Duffy, Σύμβουλος - Εκτελεκτικό μέλος 

Σούρμπης Δημήτριος Α.Μ.ΣΟΕΛ 16891 Χρήστος Π. Σιάτης, Σύμβουλος - Μη εκτελεστικό Μέλος 

PricewaterhouseCoopers ΑΕ Κων/νος Ι. Γιαννίρης, Σύμβουλος - Μέλος  ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

Με σύμφωνη γνώμη Ιωάννης Γ. Αποστολάκος, Σύμβουλος - Μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

Φρονίστας Χ. Πέτρος, Σύμβουλος - Μέλος  ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

Βασίλειος Ζαϊρόπουλος, Σύμβουλος - Μέλος  ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31-12-2014 31-12-13 * 31-12-2014 31-12-13 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2013
*

1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2013

Λειτουργικές δραστηριότητες 

Eνσώματα πάγια στοιχεία 74.667 68.754 8.711 7.740 Κέρδη, προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 10.088 6.003 (539) 1.171

Επενδύσεις σε ακίνητα 110 110 110 110 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 10.778 10.732 157 116 Αποσβέσεις 8.860 8.892 979 1.097

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις - - 68.750 67.635 Προβλέψεις (1.888) (2.089) (80) (161)

Συμμετοχές σε εταιρείες που ενοποιούνται με την μέθοδο της Καθαρής Θέσης 8.585 7.305 1.100 1.100 Συναλλαγματικές διαφορές (378) 236 (10) 22

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.416 500 949 81 (Κέρδη) / ζημίες από εκποίηση παγίων (457) 1 (2) (10)

Αποθέματα 48.861 53.399 2.608 2.831 Έσοδα από επενδύσεις (3) (873) (1.000) (3.130)

Απαιτήσεις από πελάτες 53.042 48.059 8.116 7.790 Χρηματοοικονομικά (έσοδα) / έξοδα 5.133 4.932 1.220 989

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 11.584 16.106 2.807 3.431 (Κέρδη) / ζημίες από εταιρείες που ενοποιούνται με την μέθοδο της ΚΘ (1.166) (1.188) - -

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 32.879 41.622 11.796 15.028 Λειτουργικά κέρδη προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης 20.189 15.914 568 (22)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 246.922 246.587 105.104 105.862 (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (2.351) (472) (401) 112

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων 5.763 (7.316) 200 773

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανείων -φόρων) (3.847) 9.388 2.387 (335)

Μετοχικό Κεφάλαιο 29.762 22.547 29.762 22.547 Λοιπές μη ταμειακές κινήσεις 88 (94) - -

Λοιπά στοιχεία Καθαρής θέσης 81.081 89.696 43.240 55.445 Χρηματικά διαθέσιμα από λειτουργικές δραστηριότητες 19.842 17.420 2.754 528

Σύνολο Καθαρής θέσης μετόχων εταιρίας (α) 110.843 112.243 73.002 77.992 Μείον:

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 1.610 1.463 - - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (4.967) (5.027) (1.444) (1.495)

Σύνολο Καθαρής θέσης (γ)=(α)+(β) 112.453 113.706 73.002 77.992 Φόροι (2.652) (2.275) (526) -

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 9.468 10.551 - 4.000 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 12.223 10.118 784 (967)

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 22.071 14.293 1.039 2.316 Επενδυτικές δραστηριότητες 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 56.190 62.510 22.027 18.010 Εισπράξεις από εκποιήσεις ενσώματων & άυλων περιουσιακών στοιχείων 1.122 555 2 13

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 46.740 45.527 9.036 3.544 Τόκοι εισπραχθέντες 494 607 303 488

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 134.469 132.881 32.102 27.870 Επιχορηγήσεις επενδύσεων 776 - - -

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 246.922 246.587 105.104 105.862 Εισπραχθέντα μερίσματα 450 - 1.000 2.500

Είσπραξη από πώληση συμμετοχής 350 - - -

*  Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω αλλαγής των προτύπων. Βλ σημείωση 27 . Αγορές ενσώματων & άυλων περιουσιακών στοιχείων (12.834) (6.872) (1.991) (235)

Λοιπές επενδύσεις - (385) - (345)

Αύξηση συμμετοχών σε θυγατρικές - 467 (1.115) (750)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (9.642) (5.628) (1.801) 1.671

1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2013
*

1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2013

113.706 110.958 77.992 80.614 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

Εισπράξεις επιδοτήσεων - 43 - 18

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 2.641 9.782 - 4.000

Χρηματοδοτικές μισθώσεις (5) (7) - -

Λοιπά συνολικά έσοδα (4.534) 2.259 (48) (20) Εξοφλήσεις δανείων (12.171) (16.329) 17 (3.999)

Διανεμηθέντα μερίσματα (3.365) (2.094) (3.365) (2.094) Πληρωθέντα μερίσματα (2.232) (1.564) (2.232) (1.564)

Εκδοθείσες μετοχές - - - - Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (11.767) (8.075) (2.215) (1.545)

Αγορά Ιδίων Μετοχών - - - - Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Διανομή Κερδών - - - - χρήσης(α) + (β) + (γ) (9.186) (3.585) (3.232) (841)

Λοιπές μεταβολές (11) 3 - - Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη της περιόδου 41.622 45.684 15.028 15.869

112.453 113.706 73.002 77.992 443 (477) - -

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της χρήσης 32.879 41.622 11.796 15.028

*  Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω αλλαγής των προτύπων. Βλ σημείωση 27. *  Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω αλλαγής των προτύπων. Βλ σημείωση 27.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2013
*

Κύκλος εργασιών 278.182 251.216 

Μικτά Κέρδη / (ζημιές) 51.313 44.014 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 14.658 8.830 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 10.088 6.003 

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους(Α) 6.657 2.580 

 - Ιδιοκτήτες μητρικής 6.502 2.486 

 - Δικαιώματα μειοψηφίας 155 94 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (4.534) 2.259 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 2.123 4.839 

 - Ιδιοκτήτες μητρικής 1.977 4.749 

 - Δικαιώματα μειοψηφίας 146 90 

Κέρδη /(ζημίες)μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,144 0,055 

23.518 17.722 

*  Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω αλλαγής των προτύπων. Βλ σημείωση 27

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

7.  Ο φόρος εισοδήματος στα στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων αναλύεται ως εξής : 

1.

1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2013 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2013

 Φόρος Εισοδήματος (2.294) (1.163) - -

Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρήσεων (109) (315) (18) (30)

Μη εκπιπτόμενοι φόροι αλλοδαπής (22) (329) - (297)
2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της  31/12/2013. Εξαίρεση αποτελεί η αλλαγή των προτύπων ΔΠΧΑ 10 και ΔΠΧΑ 11 σύμφωνα με τα οποία άλλαξε ο τρόπος ενοποίησης των εταιρειών Φόρος ν.4172 αρθρ.72 (1.094) (1.300) (1.094) (1.300)

Thrace Greiner Packaging SRL, Thrace Sarantis A.B.E.E. Και Lumite INC στις οποίες ο όμιλος κατέχει το 50% οι οποίες πλέον ενοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης. Αναβαλλόμενος Φόρος 88 (316) 74 (51)
Κατόπιν τούτου όλα τα συγκριτικά στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων και των σημειώσεων έχουν τροποποιηθεί και εμφανίζονται περιλαμβάνοντας τις εταιρείες αυτές με την μέθοδο της καθαρής θέσης (3.431) (3.423) (1.038) (1.678)

3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου.

8. Οι σωρευτικές προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί ανέρχονται σε:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  31/12/2014 31/12/2013  31/12/2014 31/12/2013

4. Τα επί των παγίων εμπράγματα βάρη 2.140 -         Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 6.790 8.420 2.461 2.461

Πρόβλεψη αποζημείωσης προσ/κου 15.785 6.408 409 336

5. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της εκάστοτε περιόδου : Πρόβλεψη διαφ.φόρων για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 1.034 925 167 150

31-12-14 31-12-13 31-12-14 31-12-13 Υποτίμηση αξίας αποθέματος 1.984 1.889 - 25

1.531 1.449 77 68 
9.

6. Οι συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 24 είναι οι εξής:  

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

i)   Έσοδα 8.111 10.597

ii)   Έξοδα 1.952 5.169 10. Τα λοιπά συνολικά έσοδα αφορούν :

iii)  Απαιτήσεις 2.322 4.100

iv) Υποχρεώσεις 52 2.496 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2013 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2013

v) Συναλλαγές & Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών Δ.Σ. 3.555 1.373 Σ/Δ Μετατροπής Ισολογισμών 2.913 (1.287) - -

Αναλογιστικό Κέρδος / (ζημιά) (7.447) 3.546 (48) (20)  

(4.534) 2.259 (48) (20)  

Άβδηρα, 18 Μαρτίου 2015

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

        ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΝΤΑΚΑΣ

             ΑΔΤ. ΑΕ 044759

-

1/1 - 31/12/2013

17.122 

1.592 

(915) 

1.171 

(508) 

-

(48) 

 Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2014 και 31/12/2013 

αντίστοιχα) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01/01/2014 και 01/01/2013 

αντίστοιχα)

Κέρδη / (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους 6.657 2.580

1/1 - 31/12/2014

(1.577) (508)

Επίδραση των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών επί των χρηματικών 

διαθεσίμων

16.980 

1.898 

(320) 

ΟΜΙΛΟΣ

Τύπος έκθεσης επισκόπησης:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(539) 

-

(1.577) 

-

Κέρδη /(ζημίες)προ  φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πληροφορίες σχετικά με τη δομή του Ομίλου,τη συμμετοχή στις θυγατρικές,και τη μέθοδο ενσωμάτωσής τους αναφέρονται στη σημ.1 των συνοπτικών σημειώσεων ,ενώ οι  ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις , αναφέρονται στη σημ.9 των 

συνοπτικών σημειώσεων .
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

182 

(1.625) (528) 

0,000 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.  12512246000  (Αρ. Μητρώου ΑΕ: 11188/06/Β/86/31)

Διεύθυνση έδρας: ΜΑΓΙΚΟ, ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ, ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31 Δεκεμβίου 2014

Δημοσιευμένο βάση το Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη κατά τα Δ.Π.Χ.Α.

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις ,στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.  και του ΟΜΙΛΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ.   Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία να ανατρέξει στη διεύθυνση  διαδικτύου της εταιρείας , όπου 

αναρτώνται οι  οικονομικές καταστάσεις  καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ,όπου αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε χιλιάδες  Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 

Αρμόδια Αρχή :

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:

Ελεγκτική εταιρεία:

(20) 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤ. ΧΑΛΙΟΡΗΣ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

ΑΔΤ. ΑΙ  569344

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Α.ΚΟΛΥΒΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ Κ. ΚΥΡΛΙΔΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

ΑΔΤ.ΑΙ 101026
ΑΔΤ. ΑΚ 104541

ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε 34806  -Α' ΤΑΞΕΩΣ

Καμμία εταιρεία του Ομίλου, δεν κατέχει ίδιες μετοχές εκτός της μητρικής που με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που συγκλήθηκε την 3η Νοεμβρίου 2008, όσο και της 

Τ.Γ.Σ. των μετόχων που συγκλήθηκε την 20η Απριλίου 2012, έθεσε σε εφαρμογή πρόγραμμα αγοράς Ιδίων μετοχών. Mε απόφαση της Ετήσιας  Τ.Γ.Σ. της 29ης Μαίου 2013, αποφασίστηκε  η ακύρωση  

854.880 τεμαχίων Ιδίων μετοχών του πρώτου προγράμματος,η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης στις 15 Ιουλίου 2013.Την 31/12/2014 η εταιρεία κατείχε 220.554 Ιδιες Μετοχές με αξία 

κτήσης  132.749,48(σε απόλυτα νούμερα)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο Αντιπρόεδρος Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου

-

-

0,000 

659 

-

-
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Αρμόδια Υπηρεσιά :

Σύνθεση ΔΣ: Γεώργιος Π. Μπραΐμης  - Πρόεδρος 31-05-17

Χρήστος Ν. Καραγεωργίου- Διευθύνων Σύμβουλος Ορκωτός Ελεγκτής:

Αθανάσιος Γ. Δημίου - Μέλος Ελεγκτική εταιρεία: PRICEWATERHOUSECOOPERS A.E

Ιωάννης Χ. Ρελάκης - Μέλος Τύπος έκθεσης ελέγχου Με σύμφωνη γνώμη

Ευστράτιος Γ. Χατζηκώστας - Μέλος Διεύθυνση διαδικτύου: http://www.thracegroup.com/gr/el/companies/thrace-polyfilms/ 

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ) (ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31-12-2016 31-12-2015 01/01/2016-31/12/2016 01/01/2015-31/12/2015

Λειτουργικές δραστηριότητες 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 2.598 2.671 Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (239) (243) 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 117 96 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποθέματα 56 93 Αποσβέσεις 73 87 

Απαιτήσεις από πελάτες 3 156 Προβλέψεις (4) (2) 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 18 89 (Κέρδη) / ζημίες από εκποίηση παγίων 0 (2) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 7 30 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή (έσοδα) / έξοδα 110 49 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.799 3.134

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Λειτουργικά κέρδη προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης (59) (111) 

Μετοχικό Κεφάλαιο 2.725 2.200

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης (1.318) (1.061) 

Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ)=(α)+(β) 1.407 1.139 (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων 147 679 

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων 37 146 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 777 1.159 Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (280) (640) 

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 180 167 Χρηματικά διαθέσιμα από λειτουργικές δραστηριότητες (155) 74 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις(συνδεδεμένες) 0 271 Μείον:

Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 21 29 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (50) (49) 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 414 368 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (205) 25 

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 1.391 1.994 Επενδυτικές δραστηριότητες 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 2.799 3.134
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και 

άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 0 315 

Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 0 (6) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 0 309 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 519 0 

Αποπληρωμές δανείων (337) (364) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 182 (364) 

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

01/01/2016-31/12/2016 01/01/2015-31/12/2015 χρήσης (α) + (β) + (γ) (23) (30) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 30 61 

1.140 1.395 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 7 30 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 519 -

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης (31/12/2016 και 31/12/2015 αντίστοιχα) 1.407 1.140 

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

01/01/2016-31/12/2016 01/01/2015-31/12/2015

Κύκλος εργασιών 145 893 

Μικτά Κέρδη / (ζημιές) (1) (33) 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (128) (194) 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (239) (243) 

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους(Α) (252) (255) 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0 0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) (252) (255) 

1. 01.01.2016-31.12.2016 01.01.2015-31.12.2015

5.  Ο φόρος εισοδήματος στα στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων αναλύεται ως εξής : 

2. Δεν υπάρχουν επί των παγίων εμπράγματα βάρη  Φόρος Εισοδήματος - 0 

Αναβαλλόμενος Φόρος (13) (12) 

01.01.2016-31.12.2016 01.01.2015-31.12.2015 Σύνολο (13) (12) 

3. 0 0 

4. Οι συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 24 είναι οι εξής:  6. Οι σωρευτικές προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί έως την  λήξη της περιόδου,αναλύονται σε:

01.01.2016-31.12.2016 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2016-31.12.2016 01.01.2015-31.12.2015

i)   Έσοδα 155 1.151 Πρόβλεψη επισφαλών πελατών 0 0

ii)   Έξοδα 110 776 Πρόβλεψη αποζημείωσης προσ/κου 0 0

iii)  Απαιτήσεις 11 154 

iv) Υποχρεώσεις 0 271 

v) Συναλλαγές & Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών Δ.Σ. 0 0 01.01.2016-31.12.2016 01.01.2015-31.12.2015

7. Τα λοιπά συνολικά έσοδα  στην λήξη της περιόδου αφορούν:

Αναλογιστικό Κέρδος / (Ζημιά) 0 0

8. Η Εταιρεία προέβη σε άυξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ 525. Το μετοχικό κεφάλαιό της πλέον ανέρχεται σε Ευρώ 2.725.

Ξάνθη, 31 Μαΐου  2017

ΑΔΤ: ΑΚ 082097 ΑΔΤ: AΕ 411797  ΑΔΤ ΑΙ 748879                                                                                              

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε 0105637-Α' ΤΑΞΕΩΣ

Ο Πρόεδρος Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΑΪΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της χρήσης : 

Κέρδη /(ζημίες)προ  φόρων ,χρηματοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσμάτων 

και συνολικών αποσβέσεων (55) (107) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01/01/2016 και 01/01/2015 

αντίστοιχα)

Κέρδη / (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες 

δραστηριότητες) (252) (255) 

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή 

που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ  Α.Β.Ε.Ε.
Αρ. Μητρώου ΑΕ: 68510/66/Β/09/3  Αρ.Γ.Ε.Μ.Η 12725646000

Διεύθυνση έδρας: ΒΙ.ΠΕ. ΞΑΝΘΗΣ

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016

(Δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της THRACE-ΣΑΡΑΝΤΗΣ  Α.Β.Ε.Ε.  Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία να ανατρέξει στη 

διεύθυνση διαδικτύου της μητρικής εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπου αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης Ημερομηνία έγκρισης από το ΔΣ των 

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:

Σούρμπης Δημήτριος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16891)



 

52 

 

 

Αρμόδια Υπηρεσιά :

Σύνθεση ΔΣ: Κωνσταντίνος Σ. Χαλιορής  - Πρόεδρος 20-05-15

Κυριάκος Π. Σαράντης - Αντιπρόεδρος Ορκωτός Ελεγκτής:

Κωνσταντίνος Π. Ροζακέας  - Μέλος Ελεγκτική εταιρεία: PRICEWATERHOUSECOOPERS A.E

Γεώργιος Π. Μπραΐμης  - Μέλος Τύπος έκθεσης ελέγχου Με σύμφωνη γνώμη

Διεύθυνση διαδικτύου: http://www.thraceplastics.gr/gr/el/companies/thrace-sarantis/

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ) (ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31-12-2015 31-12-2014 01/01/2015-31/12/2015 01/01/2014-31/12/2014

Λειτουργικές δραστηριότητες 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 2.671 3.065 Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (243) (146) 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία - - Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποθέματα 93 239 Αποσβέσεις 87 189 

Απαιτήσεις από πελάτες 156 839 Προβλέψεις (2) (25) 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 185 180 Συναλλαγματικές διαφορές - -

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 30 61 (Κέρδη) / ζημίες από εκποίηση παγίων (2) -

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.134 4.384 Έσοδα από επενδύσεις - -

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Απομείωση αξίας συμμετοχών - -

Μετοχικό Κεφάλαιο 2.200 2.200 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή (έσοδα) / έξοδα 49 62 

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης (1.061) (806) Λειτουργικά κέρδη προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης (111) 80 

Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ)=(α)+(β) 1.139 1.394

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων 679 (1) 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.159 1.524

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 167 155 (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων 146 166 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις(συνδεδεμένες) 271 755 Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (640) (123) 

Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 29 189 Χρηματικά διαθέσιμα από λειτουργικές δραστηριότητες 74 122 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 368 367

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 1.994 2.990 Μείον:

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 3.134 4.384 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (49) (52) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 25 70 

Επενδυτικές δραστηριότητες 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και 

άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 315 317 

Τόκοι εισπραχθέντες - -

Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων (6) (17) 

Αγορά άυλων και άλλων επενδύσεων - -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 309 300 

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

01/01/2015-31/12/2015 01/01/2014-31/12/2014 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - -

1.394 1.518 Αποπληρωμές δανείων (364) (357) 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - - Εισπράξεις επιχορηγήσεων-επιδοτήσεων - -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (364) (357) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0 18 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης (31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα) 1.140 1.394 χρήσης (α) + (β) + (γ) (30) 13 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 61 48

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 31 61 

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

01/01/2015-31/12/2015 01/01/2014-31/12/2014

Κύκλος εργασιών 893 3.229 

Μικτά Κέρδη / (ζημιές) (33) 48 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (194) (83) 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (243) (145) 

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους(Α) (255) (141) 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0 18 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) (255) (123) 

1. 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014

5.  Ο φόρος εισοδήματος στα στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων αναλύεται ως εξής : 

2. Δεν υπάρχουν επί των παγίων εμπράγματα βάρη  Φόρος Εισοδήματος - -

Αναβαλλόμενος Φόρος (12) 4 

01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014 Σύνολο (12) 4 

3. 0 8

4. Οι συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 24 είναι οι εξής:  6 

01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014

i)   Έσοδα 1.151 3.063 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014

ii)   Έξοδα 776 2.394 Πρόβλεψη επισφαλών πελατών - -

iii)  Απαιτήσεις 154 834 Πρόβλεψη αποζημείωσης προσ/κου - -

iv) Υποχρεώσεις 271 755 

v) Συναλλαγές & Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών Δ.Σ. - -

01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014

7 Τα λοιπά συνολικά έσοδα  στην λήξη της περιόδου αφορούν:

Αναλογιστικό Κέρδος / (Ζημιά) 0 18

Ξάνθη,20 Μαίου  2015

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ  Α.Β.Ε.Ε.
Αρ. Μητρώου ΑΕ: 68510/66/Β/09/3  Αρ.Γ.Ε.Μ.Η 12725646000

Διεύθυνση έδρας: ΒΙ.ΠΕ. ΞΑΝΘΗΣ

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015

(Δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της THRACE-ΣΑΡΑΝΤΗΣ  Α.Β.Ε.Ε.  Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία να ανατρέξει στη 

διεύθυνση διαδικτύου της μητρικής εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπου αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης Ημερομηνία έγκρισης από το ΔΣ των 

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:

Κοτζάμπαση Ολγα  Α.Μ.ΣΟΕΛ 18231

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή 

που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01/01/2015 και 01/01/2014 

αντίστοιχα)

Κέρδη / (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες 

δραστηριότητες) (255) (141) 

Κέρδη /(ζημίες)προ  φόρων ,χρηματοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσμάτων 

και συνολικών αποσβέσεων (107) 106 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της χρήσης : 

Οι σωρευτικές προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί έως την  λήξη της περιόδου,αναλύονται σε:

ΑΔΤ: ΑM917042 ΑΔΤ: AI 597050  ΑΔΤ ΑΗ 159231                                                                                              

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε 0101693-Α' ΤΑΞΕΩΣ

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ.ΧΑΛΙΟΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΚΟΔΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
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Αρμόδια Υπηρεσιά :

Σύνθεση ΔΣ: Κωνσταντίνος Σ. Χαλιορής  - Πρόεδρος 20-05-15

Κυριάκος Π. Σαράντης - Αντιπρόεδρος Ορκωτός Ελεγκτής:

Κωνσταντίνος Π. Ροζακέας  - Μέλος Ελεγκτική εταιρεία: PRICEWATERHOUSECOOPERS A.E

Γεώργιος Π. Μπραΐμης  - Μέλος Τύπος έκθεσης ελέγχου Με σύμφωνη γνώμη

Διεύθυνση διαδικτύου: http://www.thraceplastics.gr/gr/el/companies/thrace-sarantis/

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ) (ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31-12-2014 31-12-2013 01/01/2014-31/12/2014 01/01/2013-31/12/2013

Λειτουργικές δραστηριότητες 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 3.065 3.552 Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (146) (33) 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία - 1 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποθέματα 239 399 Αποσβέσεις 189 188 

Απαιτήσεις από πελάτες 839 833 Προβλέψεις (25) (29) 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 180 161 Συναλλαγματικές διαφορές - -

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 61 48 (Κέρδη) / ζημίες από εκποίηση παγίων - -

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.384 4.994 Έσοδα από επενδύσεις - -

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Απομείωση αξίας συμμετοχών - -

Μετοχικό Κεφάλαιο 2.200 2.200 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή (έσοδα) / έξοδα 62 60 

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης (806) (682) Λειτουργικά κέρδη προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης 80 187 

Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ)=(α)+(β) 1.394 1.518

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (1) (347) 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.524 1.891

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 155 (212) (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων 166 (225) 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις(συνδεδεμένες) 755 945 Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (123) (30) 

Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 189 104 Χρηματικά διαθέσιμα από λειτουργικές δραστηριότητες 122 (415) 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 367 357

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 2.990 3.085 Μείον:

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 4.384 4.603 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (52) (60) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 70 (475) 

Επενδυτικές δραστηριότητες 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και 

άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 318 -

Τόκοι εισπραχθέντες - -

Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων (17) (1) 

Αγορά άυλων και άλλων επενδύσεων - -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 301 (1) 

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

01/01/2014-31/12/2014 01/01/2013-31/12/2013 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - 791 

1.518 805 Αποπληρωμές δανείων (357) (409) 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - 791 Εισπράξεις επιχορηγήσεων-επιδοτήσεων - 23 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (357) 405 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 18 (2) 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης (31/12/2014 και 31/12/2013 αντίστοιχα) 1.394 1.518 χρήσης (α) + (β) + (γ) 13 (71) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 48 119

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 61 48 

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

01/01/2014-31/12/2014 01/01/2013-31/12/2013

Κύκλος εργασιών 3.229 2.743 

Μικτά Κέρδη / (ζημιές) 48 155 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (83) 28 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (145) (32) 

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους(Α) (141) (76) 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 18 (2) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) (123) (78) 

1. 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013

5.  Ο φόρος εισοδήματος στα στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων αναλύεται ως εξής : 

2. Δεν υπάρχουν επί των παγίων εμπράγματα βάρη  Φόρος Εισοδήματος - -

Αναβαλλόμενος Φόρος 4 (44) 

01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013 Σύνολο 4 (44) 

3. 8 10 

4. Οι συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 24 είναι οι εξής:  6 

01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013

i)   Έσοδα 3.063 2.580 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013

ii)   Έξοδα 2.394 2.230 Πρόβλεψη επισφαλών πελατών - -

iii)  Απαιτήσεις 834 649 Πρόβλεψη αποζημείωσης προσ/κου - 20

iv) Υποχρεώσεις 755 946 

v) Συναλλαγές & Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών Δ.Σ. - -

01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013

7 Τα λοιπά συνολικά έσοδα  στην λήξη της περιόδου αφορούν:

Αναλογιστικό Κέρδος / (Ζημιά) 18 (2)

Ξάνθη,20 Μαίου  2015

ΑΔΤ: ΑM917042 ΑΔΤ: AI 597050  ΑΔΤ ΑΗ 159231                                                                                              

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε 0101693-Α' ΤΑΞΕΩΣ

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ.ΧΑΛΙΟΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΚΟΔΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της χρήσης : 

Οι σωρευτικές προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί έως την  λήξη της περιόδου,αναλύονται σε:

Κέρδη /(ζημίες)προ  φόρων ,χρηματοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσμάτων 

και συνολικών αποσβέσεων 106 106 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή 

που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01/01/2014 και 01/01/2013 

αντίστοιχα)

Κέρδη / (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες 

δραστηριότητες) (141) (76) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ  Α.Β.Ε.Ε.
Αρ. Μητρώου ΑΕ: 68510/66/Β/09/3  Αρ.Γ.Ε.Μ.Η 12725646000

Διεύθυνση έδρας: ΒΙ.ΠΕ. ΞΑΝΘΗΣ

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014

(Δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις ,στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της THRACE-ΣΑΡΑΝΤΗΣ  Α.Β.Ε.Ε.   Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία να ανατρέξει στη 

διεύθυνση  διαδικτύου της μητρικής εταιρείας , όπου αναρτώνται οι  οικονομικές καταστάσεις  καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ,όπου αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης Ημερομηνία έγκρισης από το ΔΣ των 

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:

Κοτζάμπαση Ολγα  Α.Μ.ΣΟΕΛ 18231


