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Σελ. 2 

 

 
Ενοποιηµένα Στοιχεία  Εταιρεία  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

 
1. Ισολογισµός της 

31/3 
2009  

31/12 
2008  

31/3 
2009  

31/12 
2008 

 Σηµ.        

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         

Ενσώµατα πάγια 6 66.156   66.816  52.539   52.734 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 435   449  48   53 

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις 8 49   49  14.952   14.952 

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία  282   282  144   144 

Αναβαλλόµενη απαίτηση φόρου εισοδήµατος  67   84  0   0 

Λοιπές απαιτήσεις  235   235  133   132 

  67.224   67.915  67.816   68.015 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         

Αποθέµατα  26.048   28.206  15.489   16.867 

Πελάτες  40.649   42.732  39.994   43.707 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις  7.503   6.871  3.340   3.230 

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία  470   447  470   443 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  9.387   8.451  3.668   3.181 

  84.057   86.707  62.961   67.428 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  151.281   154.622  130.777   135.443 
         

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ         

Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής:         

Μετοχικό Κεφάλαιο  8.761   8.761  8.761   8.761 

Υπέρ το άρτιο  10.594   10.594  10.594   10.594 

Αποθεµατικά εύλογης αξίας  19.524   19.599  19.512   19.586 

Λοιπά αποθεµατικά  37.445   37.965  37.891   37.891 

Αποτελέσµατα εις νέον  20.923   19.365  15.723   14.610 

  97.247   96.284  92.481   91.442 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας:  4.210   4.114  -  - 

Σύνολο καθαρής θέσης  101.457   100.398  92.481   91.442 
         

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις         

∆άνεια  19.050   18.646  17.000   17.513 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  4.247   4.152  4.226   4.131 

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους  1.725   1.733  1.393   1.393 

Λοιπές προβλέψεις  450   450  450   450 

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων  501   531  324   336 

  25.973   25.512  23.393   23.823 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις         

Προµηθευτές  11.966   11.728  7.882   7.529 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια  4.197   10.475  1.534   7.981 

Βραχυπρόθεσµες δόσεις µακροπροθέσµων δανείων  636   642  516   0 

Τρέχων φόρος εισοδήµατος  1.414   1.256  1.329   1.210 

Λοιπές υποχρεώσεις & µεταβατικοί λογαριασµοί  5.638   4.611  3.642   3.458 

  23.851   28.712  14.903   20.178 

Σύνολο υποχρεώσεων  49.824   54.224  38.296   44.001 
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων  151.281   154.622  130.777   135.443 
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Σελ. 3 

 

Ενοποιηµένα Στοιχεία  Εταιρεία (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

 
2. Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Περιόδου  1.1 – 31.3.2009  1.1 – 31.3.2008  1.1 – 31.3.2009  1.1 – 31.3.2008 
         
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)  29.182  35.925  18.033  23.062 

Κόστος πωλήσεων  -23.400  -29.025  -14.661  -18.829 

Μικτά Κέρδη  5.782  6.900  3.372  4.233 
Άλλα έσοδα  227  410  126  116 

Έξοδα διαθέσεως  -2.080  -2.208  -1.453  -1.491 

Έξοδα διοικήσεως  -1.360  -1.521  -417  -518 

Άλλα έξοδα  -368  -548  -206  -136 

Κέρδη εκµεταλλεύσεως  2.201  3.033  1.422  2.204 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)  -306  -369  -263  -305 

Συναλλαγµατικές διαφορές  -25  -317  67  20 

Κέρδη / (Ζηµίες) από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  26  0  26  0 

Καθαρά Κέρδη προ φόρων  1.896  2.347  1.252  1.919 
Φόρος εισοδήµατος  -328  -527  -213  -347 

Καθαρά Κέρδη περιόδου µετά από φόρους  1.568  1.820  1.039  1.572 

         
Τα Καθαρά Κέρδη της περιόδου κατανέµονται σε:         

- Μετόχους της µητρικής εταιρείας  1.482  1.679  1.039  1.572 

- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας  86  141  -  - 

  1.568  1.820  1.039  1.572 

         
Κέρδη κατά µετοχή που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής:         

- Βασικά σε ευρώ  0,0542  0,0613  0,0379  0,0574 

         

         

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσµάτων  2.201  3.033  1.422  2.204 
Συνολικές καθαρές αποσβέσεις περιόδου  1.159  1.080  705  666 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσµάτων         
& συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)  3.360  4.113  2.127  2.870 
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Σελ. 4 

 

 
Ενοποιηµένα Στοιχεία  Εταιρεία (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

 
3. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος Περιόδου  1.1 – 31.3.2009  1.1 – 31.3.2008  1.1 – 31.3.2009  1.1 – 31.3.2008 
         
         

Καθαρά Κέρδη Περιόδου µετά από φόρους  1.568  1.820  1.039  1.572 
         

Νοµισµατικές προσαρµογές  -510  -126  0  0 

Προσαρµογή αναβαλλόµενων φόρων  1  0  0  0 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα περιόδου  -509  -126  0  0 
         

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα περιόδου  1.059  1.694  1.039  1.572 

         
Τα Συνολικά Εισοδήµατα της περιόδου κατανέµονται σε:         

- Μετόχους της µητρικής εταιρείας  963  1.577  1.039  1.572 

- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας  96  117  -  - 

  1.059  1.694  1.039  1.572 
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Σελ. 5 

 

4. α) Ενοποιηµένη Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 

Αναλογούντα στους µετόχους της µητρικής εταιρείας Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

 

∆ιαφορά 
από έκδοση 
µετοχών 
υπέρ το 
άρτιο 

 
Αποθεµατικά 
Εύλογης 
Αξίας 

 Λοιπά 
Αποθεµατικά 

 Αποτελέσµατα 
εις νέον 

 ∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας 

 Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1.1.2008 8.761  10.594  16.638  34.912  17.781  4.544  93.230 

Αποτελέσµατα περιόδου         1.482  86  1.568 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα       -520  1  10  -509 

Συγκεντρωτικά Συνολικά εισοδήµατα 0  0  0  -520  1.483  96  1.059 

Απόσβεση υπεραξίας αναπροσαρµογής σε κέρδη εις νέον     -75    75    0 

Υπόλοιπο την 31.3.2008 8.761  10.594  19.524  37.445  20.923  4.210  101.457 

              

              

              

Υπόλοιπο την 1.1.2009 8.761  10.594  19.599  37.965  19.365  4.114  100.398 

Αποτελέσµατα περιόδου         1.679  141  1.820 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα       -102    -24  -126 

Συγκεντρωτικά Συνολικά εισοδήµατα 0  0  0  -102  1.679  117  1.694 

Απόσβεση υπεραξίας αναπροσαρµογής σε κέρδη εις νέον     -103    103    0 

Υπόλοιπο την 31.3.2009 8.761  10.594  16.535  34.810  19.563  4.661  94.924 
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Σελ. 6 

 

4.β) Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας 
 

 Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

 

∆ιαφορά από 
έκδοση 

µετοχών υπέρ 
το άρτιο 

 Αποθεµατικά 
Εύλογης Αξίας 

 Λοιπά 
Αποθεµατικά 

 Αποτελέσµατα 
εις νέον  Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1.1.2008 8.761  10.594  16.294  34.802  14.046  84.497 

Αποτελέσµατα περιόδου         1.572  1.572 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα           0 

Συγκεντρωτικά Συνολικά εισοδήµατα 0  0  0  0  1.572  1.572 

Απόσβεση υπεραξίας αναπροσαρµογής σε κέρδη εις νέον     -97    97  0 

Υπόλοιπο την 31.3.2008 8.761  10.594  16.197  34.802  15.715  86.069 

            

            

            

Υπόλοιπο την 1.1.2009 8.761  10.594  19.586  37.891  14.610  91.442 

Αποτελέσµατα περιόδου         1.039  1.039 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα           0 

Συγκεντρωτικά Συνολικά εισοδήµατα 0  0  0  0  1.039  1.039 

Απόσβεση υπεραξίας αναπροσαρµογής σε κέρδη εις νέον     -74    74  0 

Υπόλοιπο την 31.3.2009 8.761  10.594  19.512  37.891  15.723  92.481 
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Σελ. 7 

 

5. α) Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµιακών Ροών 
 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

 
1.1. – 

31.3.2009  
1.1. – 

31.3.2008 

Λειτουργικές δραστηριότητες     

Κέρδη προ φόρων  1.896  2.347 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:     

Αποσβέσεις  1.179  1.080 

Προβλέψεις και άλλα µη ταµιακά έξοδα και έσοδα  41  212 

Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας  -26  -4 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)  306  369 

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου      
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:     

Αποθέµατα  1.965  131 

Πελάτες   1.877  -379 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις  -713  -178 

Προµηθευτές  465  416 

Λοιπές υποχρεώσεις & µεταβατικοί λογαριασµοί  1.134  563 

Μείον:     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα  -399  -449 

Καταβληµένοι φόροι  -48  -80 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  7.677  4.028 

Επενδυτικές δραστηριότητες     

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων  0  -54 

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  -865  -689 

Εισπράξεις από πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών επενδύσεων  4  0 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και αυλών παγίων  0  12 

Τόκοι εισπραχθέντες  73  59 

Μερίσµατα εισπραχθέντα  0  0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  -788  -672 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις / πληρωµές από αύξηση / µείωση  µετοχικού κεφαλαίου  0  0 

Εισπράξεις / εξοφλήσεις δανείων  -5.941  -3.486 

Μερίσµατα πληρωθέντα  0  0 

Εισπράξεις επιχορηγήσεων  0  0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)  -5.941  -3.486 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ)  948  -130 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  8.451  3.795 

Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών  -12  -19 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  9.387  3.646 
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Σελ. 8 

 

5. β) Κατάσταση Ταµιακών Ροών Εταιρείας 
 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

 
1.1. – 

31.3.2009  
1.1. – 

31.3.2008 

Λειτουργικές δραστηριότητες     

Κέρδη προ φόρων  1.252  1.919 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:     

Αποσβέσεις  718  666 

Προβλέψεις και άλλα µη ταµιακά έξοδα /έσοδα  55  75 

Αποτελέσµατα  επενδυτικής δραστηριότητας  -26  0 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)  263  305 

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου     
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:     

Αποθέµατα  1.378  913 

Πελάτες   3.695  -1.307 

Άλλες απαιτήσεις  -161  756 

Προµηθευτές  369  340 

Λοιπές υποχρεώσεις   211  280 

Μείον:     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα  -295  -180 

Καταβληµένοι φόροι  0  0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  7.459  3.767 

Επενδυτικές δραστηριότητες     

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων  0  0 

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  -518  -526 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και αυλών παγίων  0  0 

Τόκοι εισπραχθέντες  49  11 

Μερίσµατα εισπραχθέντα   0  0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  -469  -515 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις επιχορηγήσεων  0  0 

Εισπράξεις / εξοφλήσεις  δανείων  -6.503  -3.437 

Μερίσµατα πληρωθέντα  0  0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)  -6.503  -3.437 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ)  487  -185 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  3.181  798 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  3.668  613 
 
 
 
Οι επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις που παρατίθενται στις ακόλουθες σελίδες (9 – 26) 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Συνοπτικών Ενδιαµέσων Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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Επιλεγµένες Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις 

επί των Ενδιαµέσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων 

 
 

1. Γενικές Πληροφορίες για την εταιρεία 

 
Η εταιρεία “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” 
(«η Εταιρεία») ιδρύθηκε το 1970 µε τη µορφή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης και το 1974 
µετατράπηκε σε ανώνυµη εταιρεία σύµφωνα µε την 1663/31-7-1974 εγκριτική απόφαση του Νοµάρχη 
Ηρακλείου, που δηµοσιεύθηκε στο Ε.Μ. 3926/74 Φ.Ε.Κ. 
 
Έδρα της εταιρείας είναι το Ηράκλειο Κρήτης και τα Κεντρικά της Γραφεία είναι εγκατεστηµένα στο 
ιδιόκτητο ακίνητό της στην Βιοµηχανική Περιοχή Ηρακλείου (τηλ. 2810-308500). 
Η εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11326/06/Β/86/21. 
Η διάρκεια της εταιρείας είναι πεντηκονταετής από την δηµοσίευση του Καταστατικού της, ήτοι µέχρι 
το έτος 2024. 
 
Η εταιρεία και οι θυγατρικές της δραστηριοποιούνται κυρίως στην παραγωγή: 

• Πλαστικών φύλλων 3-στρώσεων για αγροτικές εφαρµογές 
• Σωλήνων πολυαιθυλενίου 
• Γεωµεµβρανών 
• Masterbatches (πρώτες ύλες για τη βιοµηχανία πλαστικών) 
• Ανακυκλωµένων πλαστικών 
• Αιολικής ενέργειας 

 
 
Η Σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2009 µέχρι σήµερα, είχε ως εξής: 
 
Πρόεδρος: Ιωάννης Λεµπιδάκης, Αντιπρόεδροι: Κωνσταντίνος Περάκης, Άννα Λεµπιδάκη, ∆ιευθύνοντες 
Σύµβουλοι: Μιχαήλ Λεµπιδάκης, Εµµανουήλ Λεµπιδάκης, Μέλη ∆.Σ. εκτελεστικά: Ιωάννης Μελάς, 
Εµµανουήλ Κυκριλής, Μέλη ∆.Σ. µη εκτελεστικά: Μάριος Φερετζάκης, Ευγενία Τρίκουλη, Μέλη ∆.Σ. 
ανεξάρτητα µη εκτελεστικά: Αριστοτέλης Μπουχαλάκης, ∆ηµήτριος Αρµάος. 
 
 
 
 

2. Πλαίσιο κατάρτισης των ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων  

 
Οι παρούσες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.”  
και του Οµίλου (εφεξής οι «Οικονοµικές Καταστάσεις») αφορούν την περίοδο που έληξε την 31η 
Μαρτίου 2009 (περίοδος 1/1 – 31/3/2009) και έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) (περιλαµβανοµένων και των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(∆.Λ.Π.) και των ερµηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆.Π.Χ.Α.), όπως αυτά 
έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι σήµερα. 
 
Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 
(«∆ΛΠ») 34 «Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις». 
Οι λογιστικές αρχές και µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία και παρουσίαση των 
Οικονοµικών Καταστάσεων του πρώτου τριµήνου της χρήσεως 2009 είναι συνεπείς µε τις λογιστικές 
αρχές και µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων της 
Εταιρείας και του Οµίλου για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2008. 
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Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις του πρώτου τριµήνου της χρήσεως 2009 πρέπει να ληφθούν 
υπόψη σε συνδυασµό µε τις ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2008, οι οποίες 
είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας www.plastikakritis.com 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός των 
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού τα οποία εµφανίζονται στην εύλογη αξία τους. 
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις που παρουσιάζονται έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή της συνέχειας 
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 
 
 
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες 
Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες, τα οποία έχουν εκδοθεί είναι 
υποχρεωτικής εφαρµογής για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσεως 
ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της Εταιρείας και του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή 
αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω: 
 
2.1. Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά µετά την 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 

– ∆ΛΠ 1 (Αναθεωρηµένο 2007) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»  
Εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1274/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης ∆εκεµβρίου 2008, L339- 
18.12.2008) 
Το ∆ΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται 
στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι πιο σηµαντικές αλλαγές είναι: 
α) Η κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων να περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε µετόχους, β) Η 
εισαγωγή µιας καινούργιας κατάστασης συνολικού εισοδήµατος που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων 
και εξόδων, τα οποία καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε τα «λοιπά εισοδήµατα», και γ) 
Επαναδιατυπώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις ή αναδροµικές εφαρµογές νέων λογιστικών αρχών και 
µεθόδων πρέπει να παρουσιάζονται από την αρχή της ενωρίτερης συγκριτικής περιόδου. Ο Κανονισµός 
συνοδεύεται από ένα προσάρτηµα ανάλογων τροποποιήσεων περιορισµένης έκτασης σε αρκετά ∆ΛΠ, 
∆ΠΧΠ, Ε∆∆ΠΧΠ και ΜΕ∆ που ισχύουν και αυτές για περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1.1.2009. 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος εφαρµόζουν τις παραπάνω τροποποιήσεις και έκαναν τις απαραίτητες αλλαγές 
στην παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων για το έτος 2009. 

– ∆ΛΠ 23 «Κόστος ∆ανεισµού» (αναθεωρηµένο το 2007)  
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1260/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης ∆εκεµβρίου 2008, L338- 
17.12.2008 
Εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 
Το πρότυπο αντικαθιστά την προηγούµενη έκδοση του ∆ΛΠ 23. Η βασική διαφορά σε σχέση µε την 
προηγούµενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής καταχώρισης ως εξόδου του κόστους 
δανεισµού που σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό 
χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Επίσης έγιναν ορισµένες 
τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΠ 1, ∆ΛΠ 1, ∆ΛΠ 7, ∆ΛΠ 11, ∆ΛΠ 16,  ∆ΛΠ 38 και Ε∆∆ΠΧΠ 1 που ισχύουν 
από την ή µετά την 1.1.2009. 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος θα εφαρµόσουν τις τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 23 µετά από την 1 Ιανουαρίου 2009 
και εφεξής, αν συντρέξει τέτοια περίπτωση. 

– ∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΛΠ 1 
(Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» - Χρηµατοπιστωτικά Μέσα 
διαθέσιµα από τον κάτοχο   

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 53/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Ιανουαρίου 2009, L 17- 22.1.2009) 
Εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009.  
Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο και 
υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την ρευστοποίηση, να καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν 
πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση συγκεκριµένων 
πληροφοριών αναφορικά µε τα µέσα αυτά που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Επίσης έγιναν µερικές 
τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΠ 7, ∆ΛΠ 39 και Ε∆∆ΠΧΠ 2 που ισχύουν για περιόδους που αρχίζουν την ή 
µετά την 1.1.2009. 
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Επειδή η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν κατέχουν τέτοια µέσα, οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2009. 

– ∆ΠΧΠ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) 
«Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις»  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 69/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιανουαρίου 2009, L 21- 24.1.2009) 
Εφαρµόζονται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 
Η τροποποίηση του ∆ΠΧΠ 1 επιτρέπει στις οικονοµικές οντότητες που εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα 
∆ΠΧΠ να χρησιµοποιούν ως τεκµαιρόµενο κόστος είτε την εύλογη αξία είτε την λογιστική αξία µε βάση 
τις προηγούµενες λογιστικές πρακτικές για την αποτίµηση του αρχικού κόστους των επενδύσεων σε 
θυγατρικές επιχειρήσεις, σε από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες και σε συγγενείς επιχειρήσεις. 
Επίσης, η τροποποίηση καταργεί τον ορισµό της µεθόδου κόστους από το ∆ΛΠ 27 και το αντικαθιστά µε 
την απαίτηση τα µερίσµατα να παρουσιάζονται ως εισόδηµα στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις του 
επενδυτή. Επίσης έγιναν περιορισµένες τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 18, ∆ΛΠ 21 και ∆ΛΠ 36 που 
εφαρµόζονται και αυτές για περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1.1.2009. 
Επειδή η µητρική εταιρεία και οι θυγατρικές της έχουν ήδη µεταβεί στα ∆ΠΧΠ, η τροποποίηση αυτή δεν 
έχει εφαρµογή. 

– ∆ΠΧΠ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» – 
Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1261/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης ∆εκεµβρίου 2008, L338- 
17.12.2008) 
Εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 
Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό των «προϋποθέσεων της κατοχύρωσης», µε την εισαγωγή του 
όρου «προϋποθέσεις µη κατοχύρωσης» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης. 
Επίσης, διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις είτε προέρχονται από την ίδια την οντότητα είτε από τα 
συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιµετώπιση. 
Η τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2009. 

– ∆ΠΧΠ 8 «Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων»  
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1358/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Νοεµβρίου 2007, L304- 
22.11.2007) 
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 
Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, σύµφωνα µε το οποίο οι τοµείς αναγνωρίζονταν και 
παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 8 οι τοµείς 
αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας και παρουσιάζονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις µε βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος εφαρµόζουν το ∆ΠΧΠ 8 από την 1 Ιανουαρίου 2009 και παρέχουν τις 
απαραίτητες γνωστοποιήσεις. 

– Ε∆∆ΠΧΠ 13 – Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών  
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1262/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης ∆εκεµβρίου 2008, L338- 
17.12.2008) 
Εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2008. 
Η διερµηνεία αποσαφηνίζει τον χειρισµό που πρέπει να υιοθετήσουν οι εταιρείες που χορηγούν κάποιας 
µορφής επιβράβευση πιστότητας, όπως «πόντους» ή «ταξιδιωτικά µίλια», σε πελάτες που αγοράζουν 
αγαθά ή υπηρεσίες. 
Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και στον Όµιλο. 
 

– Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων 
βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 70/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιανουαρίου 2009, L 21- 24.1.2009) 
 
Μέρος Ι 
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως 
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε 
τον Μάιο 2008. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 
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• ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι κάποια από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 
που έχουν καταταχθεί ως προοριζόµενο για εµπορική εκµετάλλευση σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 
«Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Καταχώριση και Αποτίµηση» αποτελούν παραδείγµατα κυκλοφορούντων 
στοιχείων ενεργητικού και βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων αντίστοιχα. 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος εφαρµόζουν την τροποποίηση αυτή από την 1η Ιανουαρίου 2009, ωστόσο δεν 
επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις. 

• ∆ΛΠ 16 (Τροποποίηση ) «Ενσώµατες ακινητοποιήσεις» (και επακόλουθη τροποποίηση στο 
∆ΛΠ 7  «Κατάσταση ταµειακών ροών») 

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί στις οικονοµικές οντότητες µε συνήθεις δραστηριότητες στις οποίες 
περιλαµβάνονται η εκµίσθωση και εν συνεχεία πώληση περιουσιακών στοιχείων να παρουσιάζουν τo 
προϊόν της πώλησης των στοιχείων αυτών στα έσοδα και να µεταφέρουν την αναπόσβεστη αξία του 
στοιχείου στα αποθέµατα όταν το στοιχείο του ενεργητικού θεωρείται διαθέσιµο προς πώληση. Η 
επακόλουθη τροποποίηση στο ∆ΛΠ 7 δηλώνει ότι οι ταµειακές ροές που προκύπτουν από την αγορά, 
εκµίσθωση και πώληση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων κατατάσσονται στις ταµειακές ροές από 
λειτουργικές δραστηριότητες. 
Επειδή στις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρεία και του Οµίλου δεν περιλαµβάνεται η εκµίσθωση και 
µεταγενέστερη πώληση στοιχείων του ενεργητικού, η τροποποίηση δεν έχει επίπτωση. 

• ∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζόµενους» 
Οι αλλαγές στο πρότυπο αυτό είναι οι ακόλουθες: 
α) Μια τροποποίηση στο πρόγραµµα που καταλήγει σε µια µεταβολή στην έκταση στην οποία οι 
δεσµεύσεις για παροχές επηρεάζονται από µελλοντικές αυξήσεις των µισθών είναι µια περικοπή, ενώ µια 
τροποποίηση που µεταβάλλει τις παροχές που αποδίδονται στη προϋπηρεσία προκαλεί ένα αρνητικό 
κόστος προϋπηρεσίας εάν καταλήγει σε µείωση της παρούσας αξίας υποχρεώσεων καθορισµένων 
παροχών. β) Ο ορισµός της απόδοσης περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος έχει τροποποιηθεί για 
να ορίσει ότι τα έξοδα διαχείρισης του προγράµµατος εκπίπτουν στον υπολογισµό της απόδοσης των 
περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος µόνο στην έκταση που τα έξοδα αυτά έχουν εξαιρεθεί από 
την αποτίµηση της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών. γ) Ο διαχωρισµός µεταξύ βραχυπρόθεσµων και 
µακροπρόθεσµων παροχών σε εργαζόµενους θα βασισθεί στο εάν οι παροχές θα τακτοποιηθούν εντός ή 
µετά τους 12 µήνες παροχής της υπηρεσίας των εργαζοµένων. δ) Το ∆ΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόµενες 
Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα Περιουσιακά Στοιχεία» απαιτεί οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις να 
γνωστοποιούνται και όχι να αναγνωρίζονται. Το ∆ΛΠ 19 έχει τροποποιηθεί για να είναι συνεπές. 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος εφαρµόζουν αυτές τις τροποποιήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2009, ωστόσο δεν 
αναµένεται να έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2009. 

• ∆ΛΠ 20 (Τροποποίηση) «Λογιστική κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της 
κρατικής υποστήριξης» 

Η τροποποίηση απαιτεί η ωφέλεια από ένα κρατικό δάνειο µε επιτόκιο χαµηλότερο από εκείνο της αγοράς 
να αποτιµάται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας βάσει του ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: 
Καταχώριση και Αποτίµηση» και των εσόδων που προκύπτουν από την εν λόγω ωφέλεια µε τη λογιστική  
αντιµετώπιση του ∆ΛΠ 20. 
Επειδή η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν έχουν λάβει δάνεια από το Κράτος, η τροποποίηση δεν έχει επίδραση. 

• ∆ΛΠ 23, Κόστος ∆ανεισµού (όπως αναθεωρήθηκε το 2007) (Τροποποίηση)  
Με την τροποποίηση: (α) ∆ιευκρινίζεται ότι το έξοδο τόκου πρέπει να υπολογίζεται µε τη µέθοδο του 
αποτελεσµατικού επιτοκίου, όπως περιγράφεται στο ∆.Λ.Π. 39 Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Καταχώριση 
και Αποτίµηση, (β) Καταργείται η δυνατότητα, το κόστος δανεισµού να περιλαµβάνει απόσβεση 
διαφοράς της υπό το άρτιο λήψης ή υπέρ το άρτιο εξόφλησης δανείων, και την απόσβεση παρεπόµενου 
κόστους που συνδέεται µε το διακανονισµό δανείων. 
Η τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις δραστηριότητες της Εταιρείας και του Οµίλου. 

• ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες και ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις» 
Η τροποποίηση ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε θυγατρική εταιρεία, η οποία 
αντιµετωπίζεται λογιστικά σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Καταχώριση και 
Αποτίµηση», έχει ταξινοµηθεί ως στοιχείο κατεχόµενο προς πώληση σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 5 «Μη 
κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόµενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες» θα 
συνεχίσει να εφαρµόζεται το ∆ΛΠ 39. 
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Επειδή η Εταιρεία και ο Όµιλος ακολουθούν την αρχή οι επενδύσεις σε θυγατρικές να καταχωρίζονται 
στο κόστος στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις, η τροποποίηση αυτή δεν έχει καµία επίδραση στις 
οικονοµικές καταστάσεις. 

• ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και επακόλουθες 
τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και στο ∆ΠΧΠ 7 
«Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Γνωστοποιήσεις») 

Σύµφωνα µε αυτήν την τροποποίηση, µια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση αντιµετωπίζεται ως µοναδικό 
στοιχείο για σκοπούς ελέγχου αποµείωσης και η όποια ζηµιά αποµείωσης δεν κατανέµεται σε 
συγκεκριµένα στοιχεία του ενεργητικού που περιλαµβάνονται στη επένδυση. Οι αναστροφές των ζηµιών 
αποµείωσης καταχωρίζονται ως προσαρµογή στο λογιστικό υπόλοιπο της επένδυσης στην έκταση που το 
ανακτήσιµο ποσό της επένδυσης στη συγγενή αυξάνεται.  
Η Εταιρεία και ο Όµιλος εφαρµόζουν την τροποποίηση αυτή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και θα 
παρέχουν τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις όταν συντρέξει περίπτωση. 

• ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και επακόλουθες 
τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και στο ∆ΠΧΠ 7  
«Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Γνωστοποιήσεις») 

Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση 
λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Καταχώριση και Αποτίµηση» 
επιπρόσθετα των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» 
και ∆ΠΧΠ 7 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» θα πρέπει να γίνουν συγκεκριµένες και όχι 
όλες οι απαιτούµενες γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 28.  
Η Εταιρεία και ο Όµιλος θα παρέχουν τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις από την τροποποίηση αυτή αν 
συντρέξει περίπτωση. 

• ∆ΛΠ 29 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές 
Οικονοµίες»  

Η οδηγία σε αυτό το πρότυπο έχει τροποποιηθεί ώστε να απεικονίσει το γεγονός ότι κάποια  περιουσιακά 
στοιχεία και υποχρεώσεις αποτιµούνται στην εύλογη αξία αντί στο ιστορικό κόστος.  
Ο Όµιλος θα εφαρµόσει την τροποποίηση αυτή από την 1η Ιανουαρίου 2009, αν συντρέξει στο µέλλον 
τέτοια περίπτωση. 

• ∆ΛΠ 31 (Τροποποίηση) «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες» (και επακόλουθες τροποποιήσεις 
στο ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και στο ∆ΠΧΠ 7 
«Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Γνωστοποιήσεις») 

Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε κοινοπραξία λογιστικοποιείται 
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Καταχώριση και Αποτίµηση» επιπρόσθετα των 
απαιτούµενων γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΠΧΠ 7 
«Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» θα πρέπει να γίνουν συγκεκριµένες και όχι όλες οι 
απαιτούµενες γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες».  
Επειδή ο Όµιλος δεν έχει συµµετοχές σε κοινοπραξίες, η τροποποίηση δεν έχει καµία επίδραση στις 
δραστηριότητές του. 

• ∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» 
Η τροποποίηση αυτή απαιτεί ότι στις περιπτώσεις όπου η εύλογη αξία µειωµένη κατά το κόστος της 
πώλησης υπολογίζεται βάσει των προεξοφληµένων ταµειακών ροών, πρέπει να γίνονται γνωστοποιήσεις 
ισοδύναµες προς εκείνες για τον υπολογισµό της αξίας λόγω χρήσεως.  
Η Εταιρεία και ο Όµιλος θα παρέχουν την απαραίτητη γνωστοποίηση από την τροποποίηση αυτή όπου 
εφαρµόζεται για τους ελέγχους αποµείωσης από την 1η Ιανουαρίου 2009 και εφεξής. 

• ∆ΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία» 
Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι µία πληρωµή µπορεί να αναγνωριστεί ως προπληρωµή µόνο εάν έχει 
πραγµατοποιηθεί πριν την απόκτηση του δικαιώµατος πρόσβασης σε αγαθά ή λήψης υπηρεσιών. Η 
τροποποίηση αυτή πρακτικά σηµαίνει ότι όταν η Εταιρεία και ο Όµιλος αποκτήσει πρόσβαση στα αγαθά 
ή λάβει τις υπηρεσίες τότε η πληρωµή πρέπει να καταχωριστεί στα έξοδα.  
Η τροποποίηση αυτή δεν έχει επί του παρόντος καµία επίδραση στις δραστηριότητές της εταιρείας και του 
οµίλου. 
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• ∆ΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία» 
Η τροποποίηση αυτή διαγράφει την διατύπωση που ορίζει ότι θα υπάρξουν «σπάνια, αν υπάρξουν ποτέ» 
ενδείξεις για τη χρήση µιας µεθόδου που καταλήγει σε ένα χαµηλότερο συντελεστή απόσβεσης από αυτόν 
της σταθερής µεθόδου απόσβεσης. 
Η τροποποίηση δεν έχει επί του παρόντος επίδραση στις δραστηριότητες της Εταιρεία και του Οµίλου, 
καθώς όλα τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται µε την χρήση της σταθερής µεθόδου. 

• ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Καταχώριση και Αποτίµηση» 
Οι αλλαγές σε αυτό το πρότυπο είναι οι παρακάτω: 
α) Είναι δυνατό να υπάρξουν µετακινήσεις προς και από την κατηγορία της εύλογης αξίας µέσω των 
αποτελεσµάτων όταν ένα παράγωγο ξεκινά ή παύει να πληροί τις προϋποθέσεις ως µέσο αντιστάθµισης 
ταµειακών ροών ή αντιστάθµισης καθαρής επένδυσης. β) Ο ορισµός του χρηµατοοικονοµικού 
περιουσιακού στοιχείου ή της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης στην εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων όσον αφορά στοιχεία που κατέχονται ως διαθέσιµα για εµπορική εκµετάλλευση έχει 
τροποποιηθεί. ∆ιευκρινίζεται ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση που 
αποτελεί µέρος ενός χαρτοφυλακίου χρηµατοοικονοµικών µέσων που έχουν κοινή διαχείριση µε 
τεκµηριωµένη ένδειξη πραγµατικού πρόσφατου σχεδίου βραχυπρόθεσµης αποκόµισης κερδών, 
συµπεριλαµβάνεται σε αυτού του είδους το χαρτοφυλάκιο κατά την αρχική αναγνώριση. γ) Η ισχύουσα 
οδηγία για τον προσδιορισµό και την τεκµηρίωση αντισταθµίσεων δηλώνει ότι ένα µέσο αντιστάθµισης 
πρέπει να εµπλέκει µέρος που δεν ανήκει στην αναφέρουσα οικονοµική οντότητα  και αναφέρει έναν 
τοµέα ως παράδειγµα µιας οικονοµικής οντότητας. Αυτό σηµαίνει ότι για να εφαρµοστεί η λογιστική 
αντιστάθµισης σε επίπεδο τοµέα, οι απαιτήσεις για τη λογιστική αντιστάθµισης πρέπει να πληρούνται 
συγχρόνως από τον τοµέα που το εφαρµόζει. Η τροποποίηση αφαιρεί αυτήν την απαίτηση έτσι ώστε το 
∆ΛΠ 39 να συµβαδίζει µε το ∆ΠΧΠ 8 «Τοµείς  δραστηριοτήτων» το οποίο απαιτεί η γνωστοποίηση για 
τοµείς να βασίζεται σε πληροφορίες που παρουσιάζονται στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας. δ) Όταν αποτιµάται εκ νέου η λογιστική αξία ενός χρεωστικού 
τίτλου κατά τη διακοπή της  λογιστικής αντιστάθµισης εύλογης αξίας, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι 
πρέπει να χρησιµοποιείται ένα αναθεωρηµένο πραγµατικό επιτόκιο (υπολογισµένο την ηµέρα της 
διακοπής της λογιστικής αντιστάθµισης εύλογης αξίας). 
Η τροποποίηση αυτή δεν έχει επί του παρόντος καµία επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρείας και του Οµίλου, καθώς δεν κατέχονται χρηµατοπιστωτικά µέσα στην εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων. 

• ∆ΛΠ 40 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε ακίνητα» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο 
∆ΛΠ 16 «Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις») 

Η τροποποίηση ορίζει ότι τα ακίνητα που είναι υπό κατασκευή ή αξιοποίηση για µελλοντική χρήση ως 
επενδυτικά ακίνητα εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 40. Εποµένως, όπου εφαρµόζεται η 
µέθοδος της εύλογης αξίας τα ακίνητα αυτά αποτιµούνται στην εύλογη αξία. Όµως, σε περιπτώσεις που η 
εύλογη αξία ενός επενδυτικού ακινήτου υπό κατασκευή δεν µπορεί να αποτιµηθεί µε αξιοπιστία, το 
ακίνητο αποτιµάται στο κόστος µέχρι την ενωρίτερη µεταξύ της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης της 
κατασκευής και της ηµεροµηνίας στην οποία η εύλογη αξία καθίσταται δυνατό να αποτιµηθεί µε 
αξιοπιστία. 
Επειδή η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν κατέχουν επενδυτικά ακίνητα υπό κατασκευή, η τροποποίηση δεν 
επηρεάζει τις δραστηριότητές τους. 

• ∆ΛΠ 41 (Τροποποίηση) «Γεωργία» 
Η τροποποίηση απαιτεί την χρήση ενός προεξοφλητικού επιτοκίου της αγοράς όπου οι υπολογισµοί 
εύλογης αξίας βασίζονται σε προεξοφληµένες ταµειακές ροές και την κατάργηση της απαγόρευσης να 
λαµβάνονται υπόψη οι βιολογικοί µετασχηµατισµοί κατά τον υπολογισµό της εύλογης αξίας. 
Επειδή η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν έχουν αναλάβει καµία γεωργική δραστηριότητα, η τροποποίηση δεν 
έχει επίδραση στις δραστηριότητές τους. 

• ∆ΠΧΠ 5 (Τροποποίηση) «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς 
Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΠ 1 
«Πρώτη Υιοθέτηση των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης»)  

Ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009. 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις µιας θυγατρικής 
ταξινοµούνται ως κατεχόµενα προς πώληση εάν ένα πρόγραµµα πώλησης για µερική διάθεση καταλήγει 
σε απώλεια του ελέγχου της και θα πρέπει να γίνουν σχετικές γνωστοποιήσεις για αυτή τη θυγατρική 
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εφόσον πληρείται ο ορισµός  για µια διακοπείσα δραστηριότητα. Η επακόλουθη τροποποίηση στο ∆ΠΧΠ 
1 ορίζει ότι αυτές οι τροποποιήσεις θα εφαρµόζονται µελλοντικά από την ηµεροµηνία µετάβασης σε 
∆ΠΧΠ. 
Ο Όµιλος θα εφαρµόσει την τροποποίηση αυτή µελλοντικά σε όλες τις µερικές διαθέσεις θυγατρικών από 
την 1η Ιανουαρίου 2010. 
 
Μέρος ΙΙ 
Οι τροποποιήσεις που περιλαµβάνονται στο ΙΙ Μέρος του κανονισµού αναφέρονται σε αλλαγές στην 
ορολογία ή τροποποιήσεις εκδοτικής φύσης και δεν οδηγούν σε λογιστικές µεταβολές για λόγους 
παρουσίασης, αναγνώρισης και κατά συνέπεια οι εφαρµοστέες τροποποιήσεις δεν έχουν επιδράσεις στις 
οικονοµικές καταστάσεις Εταιρείας και του Οµίλου. 
Τα πρότυπα στα οποία έγιναν οι παραπάνω τροποποιήσεις είναι τα εξής: 

- ∆ΛΠ 8, Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιµήσεων και Λάθη 
- ∆ΛΠ 10, Γεγονότα Μετά την Ηµεροµηνία του Ισολογισµού 
- ∆ΛΠ 20, Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης 

(και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 41, Γεωργία) 
- ∆.Λ.Π 29 Παρουσίαση Οικονοµικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες 
- ∆ΛΠ 34, Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά 
- ∆ΛΠ 40, Επενδύσεις σε Ακίνητα 
- ∆ΛΠ 41, Γεωργία (και επακόλουθες τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΠ 5 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά 

Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες, ∆.Λ.Π. 2 Αποθέµατα, 
∆.Λ.Π. 36 Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων). 

 
 
 

3. Ενοποίηση 

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

Μαρτίου 2009. 
 
 
Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.” και των θυγατρικών 
της (« Ο Όµιλος») περιλαµβάνουν τις ακόλουθες εταιρείες: 
 

Ποσοστό Συµµετοχής 
Επωνυµία Εταιρίας Αντικείµενο Έδρα Άµεσο Έµµεσο 

Μέθοδος 
Ενοποίησης 

ROMCOLOR 2000 S.A. Πλαστικά ΡΟΥΜΑΝΙΑ 79,17%  ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

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

SENKROMA A.S. Πλαστικά ΤΟΥΡΚΙΑ 99,83%  ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

EGE DOST A.S. Πλαστικά ΤΟΥΡΚΙΑ 99,99%  ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

SHANGHAI HI TECH  PLASTICS CO  Πλαστικά ΚΙΝΑ  71,67% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

GLOBAL COLORS ZAO Πλαστικά ΡΩΣΙΑ  99% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

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

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

RAINBOW  TECHNOLOGIES LTD Παροχή υπηρεσιών ΚΥΠΡΟΣ 100%  ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

PLASTIKA KRITIS FAR EAST LTD Holding ΚΥΠΡΟΣ 95,56%  ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

GUINEMONT B.V. Holding ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 100%  ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 
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4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές της διοίκησης: 

 
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης βασίζονται στην υπάρχουσα εµπειρία, ιστορικά δεδοµένα και 
παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη µελλοντικών γεγονότων - οι οποίες κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα 
ισχύοντα – και επανεξετάζονται σε διαρκή βάση. 
Οι προκύπτουσες λογιστικές εκτιµήσεις σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα µε τα πραγµατικά αποτελέσµατα. 
Οι περιπτώσεις που υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν αλλαγές στα ποσά του ενεργητικού και παθητικού 
σε επόµενες χρήσεις παρατίθενται ακολούθως: 

- Εύλογες αξίες και ωφέλιµες ζωές παγίων περιουσιακών στοιχείων 
- Αποµείωση αξίας επενδύσεων, χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και απαιτήσεων 
- Φόρος εισοδήµατος 

Οι εταιρείες του Οµίλου υπόκεινται σε διαφορετική φορολογική νοµοθεσία και κατά τη συνήθη 
λειτουργία των επιχειρήσεων λαµβάνουν χώρα πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τις οποίες 
ο ακριβής φόρος είναι αβέβαιος και κρίνεται τελικά κατά το χρόνο διενέργειας του φορολογικού 
ελέγχου. 
Τελικοί φόροι που προκύπτουν µετά τους φορολογικούς ελέγχους είναι ενδεχοµένως 
διαφορετικοί από τα ποσά που έχουν αρχικά καταχωρηθεί και στις περιπτώσεις αυτές οι διαφορές 
επηρεάζουν το κονδύλι του φόρου εισοδήµατος και του αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος. 

 
 
 

5. Σηµαντικές µεταβολές στα στοιχεία Ισολογισµού και Αποτελεσµάτων 

 

Οι σηµαντικότερες µεταβολές στα ατοµικά και ενοποιηµένα στοιχεία Ισολογισµού και Αποτελεσµάτων 
αναλύονται ως ακολούθως: 
 
Τα αποθέµατα του Οµίλου παρουσιάζουν µείωση κατά 7,65% σε σχέση µε την 31/12/2008 το οποίο 
οφείλεται κυρίως στην µείωση της τιµής του πετρελαίου (βασικό συστατικό των πρώτων υλών). Οι 
απαιτήσεις από πελάτες µειώθηκαν κατά 4,87% σε σχέση µε την 31/12/2008. Οι βραχυπρόθεσµες 
δανειακές υποχρεώσεις µειώθηκαν κατά 56,53% σε σχέση µε την 31/12/2008.  
 
Τα αποθέµατα της Εταιρίας παρουσιάζουν µείωση κατά 8,17% σε σχέση µε την 31/12/2008 το οποίο 
οφείλεται κυρίως στην µείωση της τιµής του πετρελαίου (βασικό συστατικό των πρώτων υλών). Οι 
απαιτήσεις από πελάτες µειώθηκαν κατά 8,5% σε σχέση µε την 31/12/2008. Οι βραχυπρόθεσµες 
δανειακές υποχρεώσεις µειώθηκαν κατά 74,31% σε σχέση µε την 31/12/2008.  
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6. Ενσώµατα Πάγια 

 
Εµπράγµατα Βάρη: 
Επί των ενσωµάτων παγίων της Εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα ή άλλα βάρη. 
Επί των ενσωµάτων παγίων (ακινήτων, µηχανηµάτων) θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου, υφίστανται 
εµπράγµατα βάρη σε ξένο νόµισµα, συνολικής αξίας την 31.3.2009  4.392 χιλ. ευρώ, για την εξασφάλιση 
τραπεζικών δανείων συνολικού ύψους την 31.3.2009 1.895 χιλ. ευρώ. 
 
 
Κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις: 
Η θυγατρική εταιρία Romcolor 2000 S.A. που εδρεύει στο Βουκουρέστι Ρουµανίας, αγόρασε έκταση 38 
στρεµµάτων στα νότια προάστια του Βουκουρεστίου  προκειµένου να κατασκευάσει νέο εργοστάσιο, στο 
οποίο προβλέπεται να µετεγκατασταθεί στα τέλη του 2009. 
 
 
Η εξέλιξη της αξίας των ενσωµάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου και της Εταιρείας στην 
τρέχουσα περίοδο και την συγκριτική περίοδο (έτος), παρουσιάζεται στους πίνακες που ακολουθούν: 
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Ενοποιηµένος Πίνακας Μεταβολών Ενσωµάτων Παγίων προηγούµενης χρήσεως 

 

 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

Γήπεδα - 
Οικόπεδα 

Κτίρια / 
Εγκαταστάσεις 
Κτιρίων / Λοιπά 

τεχνικά έργα 

Μηχανήµατα / 
Μηχανολογικές 

Εγκαταστάσεις & 
Λοιπός 

Μηχανολογικός 
Εξοπλισµός 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισµός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο 

 Αποσβέσιµη Αξία        
 Κόστος ή εκτίµηση 1.1.2008 18.339 13.852 42.993 1.597 2.909 1.455 81.144 
 Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση -27 76 -415 -56 -51 -39 -511 

(+) Αναπροσαρµογή στην εύλογη αξία  2.576     2.576 

(+) Προσθήκες περιόδου 1.524 1.280 3.121 298 482 -138 6.567 

(-) Μειώσεις περιόδου -565 -488 -187 -157 -43 0 -1.440 

 Σύνολο 31.12.2008 19.271 17.296 45.512 1.682 3.297 1.278 88.336 

 Αποσβέσεις        

 Αποσβέσεις 1.1.2008 54 1.769 11.991 1.176 2.534 - 17.524 

 Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση 7 25 -126 -28 -25  -147 

(+) Προσθήκες περιόδου 13 458 3.374 322 265  4.432 

(-) Μειώσεις περιόδου -1 -87 -39 -140 -22  -289 

 Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2008 73 2.165 15.200 1.330 2.752 - 21.520 

         

 Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2008 19.198 15.131 30.312 352 545 1.278 66.816 
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Ενοποιηµένος Πίνακας Μεταβολών Ενσωµάτων Παγίων τρέχουσας περιόδου 

 

 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

Γήπεδα - 
Οικόπεδα 

Κτίρια / 
Εγκαταστάσεις 
Κτιρίων / Λοιπά 

τεχνικά έργα 

Μηχανήµατα / 
Μηχανολογικές 

Εγκαταστάσεις & 
Λοιπός 

Μηχανολογικός 
Εξοπλισµός 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισµός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο 

 Αποσβέσιµη Αξία        
 Κόστος ή εκτίµηση 1.1.2009 19.271 17.296 45.512 1.682 3.297 1.278 88.336 
 Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση -52 -23 -201 -24 -25 -85 -410 

(+) Προσθήκες περιόδου 150 22 1.106  22 -447 853 

(-) Μειώσεις περιόδου     -1  -1 

 Σύνολο 31.3.2009 19.369 17.295 46.417 1.658 3.293 746 88.778 

 Αποσβέσεις        

 Αποσβέσεις 1.1.2009 73 2.165 15.200 1.330 2.752 - 21.520 

 Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση 3 10 -45 -11 -13  -56 

(+) Προσθήκες περιόδου 3 150 942 21 42  1.158 

(-) Μειώσεις περιόδου     0   

 Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.3.2009 79 2.325 16.097 1.340 2.781 0 22.622 

         

 Αναπόσβεστη Αξία 31.3.2009 19.290 14.970 30.320 318 512 746 66.156 
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Πίνακας Μεταβολών Ενσωµάτων Παγίων Εταιρείας προηγούµενης χρήσης 

 

 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

Γήπεδα - 
Οικόπεδα 

Κτίρια / 
Εγκαταστάσεις 
Κτιρίων / Λοιπά 

τεχνικά έργα 

Μηχανήµατα / 
Μηχανολογικές 

Εγκαταστάσεις & 
Λοιπός 

Μηχανολογικός 
Εξοπλισµός 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισµός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο 

 Αποσβέσιµη Αξία        
 Κόστος ή εκτίµηση 1.1.2008 16.887 10.743 29.410 967 2.275 1.163 61.446 

(+) Αναπροσαρµογή στην εύλογη αξία  2.576     2.576 

(+) Προσθήκες περιόδου 326 842 2.145 108 196 -804 2.812 

(-) Μειώσεις περιόδου   -77 -86   -163 

 Σύνολο 31.12.2008 17.213 14.161 31.478 989 2.471 359 66.671 

 Αποσβέσεις        

 Αποσβέσεις 1.1.2008 - 1.198 7.050 830 2.185 - 11.263 

(+) Προσθήκες περιόδου  335 2.218 149 58  2.760 

(-) Μειώσεις περιόδου   0 -86   -86 

 Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2008 - 1.533 9.268 893 2.243 - 13.937 

         

 Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2008 17.213 12.628 22.210 96 228 359 52.734 
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Πίνακας Μεταβολών Ενσωµάτων Παγίων Εταιρείας τρέχουσας περιόδου 

 

 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

Γήπεδα - 
Οικόπεδα 

Κτίρια / 
Εγκαταστάσεις 
Κτιρίων / Λοιπά 

τεχνικά έργα 

Μηχανήµατα / 
Μηχανολογικές 

Εγκαταστάσεις & 
Λοιπός 

Μηχανολογικός 
Εξοπλισµός 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισµός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο 

 Αποσβέσιµη Αξία        
 Κόστος ή εκτίµηση 1.1.2009 17.213 14.161 31.478 989 2.471 359 66.671 

(+) Προσθήκες περιόδου 150 13 351 0 4 0 518 

(-) Μειώσεις περιόδου       0 

 Σύνολο 31.3.2009 17.363 14.174 31.829 989 2.475 359 67.189 

 Αποσβέσεις        

 Αποσβέσεις 1.1.2009 - 1.533 9.268 893 2.243 - 13.937 

(+) Προσθήκες περιόδου  116 568 3 26  713 

(-) Μειώσεις περιόδου       0 

 Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.3.2009 0 1.649 9.836 896 2.269 0 14.650 

         

 Αναπόσβεστη Αξία 31.3.2009 17.363 12.525 21.993 93 206 359 52.539 
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7. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

 
Ενοποιηµένος Πίνακας Μεταβολών Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων 

 
 

 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

Υπεραξία 

Λογισµικά 
Προγράµµατα 
Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών 

Λοιπά Άυλα 
Περιουσιακά 
Στοιχεία 

Σύνολο 

      

 Κόστος ή εκτίµηση 1.1. 2008 263 490 79 832 
 Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση   -22  -3  -25  

(+) Προσθήκες περιόδου  22    22  

 Σύνολο 31.12.2008 (α) 263  490  76  829  
      

 Αποσβέσεις 1.1.2008 - 271  35  306 
 Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση  -8  -3  -11  
(+) Προσθήκες περιόδου  85    85  
 Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2008 (β) - 348  32  380  
      

 Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2008 (α)-(β) 263  142  44  449  

      
 Κόστος ή εκτίµηση 1.1. 2009 263  490  76  829  
 Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση  -12  -4  -16  

(+) Προσθήκες περιόδου  4    4  

 Σύνολο 31.3.2009 (α) 263  482  72  817  
      

 Αποσβέσεις 1.1.2009 - 348  32  380  
 Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση  -8  -4  -12  
(+) Προσθήκες περιόδου  14   14  

 Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.3.2009 (β) -  354  28  382  
      

 Αναπόσβεστη Αξία 31.3.2009 (α)-(β) 263  128  44  435  
 
 
 

Πίνακας Μεταβολών Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων Μητρικής Εταιρείας 

 

 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

Λογισµικά 
Προγράµµατα 
Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών 

Λοιπά Άυλα 
Περιουσιακά 
Στοιχεία 

Σύνολο 

 Κόστος ή εκτίµηση 1.1. 2008 253 - 253 
(+) Προσθήκες περιόδου 5 - 5 

 Σύνολο 31.12.2008 (α) 258 - 258 
     

 Αποσβέσεις 1.1.2008 156 - 156 
(+) Προσθήκες περιόδου 49 - 49 

 Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2008 (β) 205 - 205 
     

 Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2008 (α)-(β) 53 - 53 
     

 Κόστος ή εκτίµηση 1.1. 2009 258 - 258 
(+) Προσθήκες περιόδου    

 Σύνολο 31.3.2009 (α)    
     

 Αποσβέσεις 1.1.2009 205 - 205 
(+) Προσθήκες περιόδου 5  5 

 Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.3.2009 (β) 210 - 210 
     

 Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2008 (α)-(β) 48 - 48 
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8. Συµµετοχές σε λοιπές εταιρείες 

 
Οι συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις στον Ενοποιηµένο Ισολογισµό αφορούν στις ακόλουθες εταιρείες: 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31η Μαρτίου 

2009 
 31η ∆εκεµβρίου 

2008 
    
Κοινωνία δικαιώµατος Βρουχά 34  34 
Sun partners ενεργειακή Α.Ε. 14  14 
Ooo Modern Plant 1  1 
Σύνολο 49  49 
 
Ειδικότερα: 
• Κοινωνία δικαιώµατος Βρουχά: Πρόκειται για Κοινωνία Αστικού ∆ικαίου, στην οποία η µητρική 
εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 50%, η οποία δεν έχει µέχρι σήµερα οποιαδήποτε δραστηριότητα. 
• Sun partners ενεργειακή Α.Ε.: Πρόκειται για εταιρεία µε σκοπό την κατασκευή και λειτουργία 
φωτοβολταϊκού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκαταστηµένης ισχύος 4MW στο Νοµό 
Κιλκίς (αναµένεται έγκριση της άδειας παραγωγής το µήνα Απρίλιο του 2009), η οποία µέχρι σήµερα 
βρίσκεται στο ιδρυτικό στάδιο και δεν έχει ακόµη δραστηριότητα. Η Μητρική Εταιρεία κατέχει στην 
εταιρεία αυτή ποσοστό 24%. 
• ο.ο.ο. Modern Plant: Οι θυγατρικές εταιρείες Rainbow Technologies Ltd που εδρεύει στην Κύπρο και 
η θυγατρική της Global Colors z.a.o. που εδρεύει στην Αγία Πετρούπολη Ρωσίας, προέβησαν στη χρήση 
2008 στην ίδρυση νέας θυγατρικής εταιρίας στη Ρωσία, µε την επωνυµία ο.ο.ο. Modern Plant, µε αρχικό 
µετοχικό κεφάλαιο 10.000 ρούβλια και µε ποσοστό συµµετοχής 99% και 1% αντίστοιχα. Σκοπός της υπό 
ίδρυση θυγατρικής είναι η αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων στην Αγία Πετρούπολη και η δηµιουργία 
σύγχρονου εργοστασίου, το οποίο εν συνεχεία θα ενοικιασθεί στην έτερη θυγατρική της Rainbow 
Technologies Ltd στη Ρωσία, Global Colors z.a.o., που λειτουργεί από το 2006 και παράγει masterbatches 
(πρώτες ύλες για τη βιοµηχανία πλαστικών). Η εταιρεία ο.ο.ο. Modern Plant δεν έχει ακόµα ξεκινήσει τη 
δραστηριότητά της.  
 
 
 

9. Συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη 

Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη αφορούν κυρίως σε ενδοοµιλικές πωλήσεις αποθεµάτων και 
πραγµατοποιούνται σε πραγµατικές αξίες και µε τους ισχύοντες κάθε φορά όρους της αγοράς. Τα 
υπόλοιπα µεταξύ των συνδεδεµένων µερών προέρχονται από τις ανωτέρω περιγραφόµενες συναλλαγές. 
 
Οι συναλλαγές της Εταιρείας και του Οµίλου µε τα συνδεδεµένα µέρη, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, για 
την τρέχουσα και την προηγούµενη περίοδο, αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα. 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ενοποιηµένα Στοιχεία  Εταιρεία 
 31η ∆εκεµβρίου,  31η ∆εκεµβρίου, 
 31/3/2009  31/3/2008  31/3/2009  31/3/2008 
        
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 0  0  2.892  4.615 
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 0  0  263  93 
        
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 48  48  8.078  11.269 
Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη 0  0  877  699 
        
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών        
και µελών της διοίκησης 213  269  122  160 
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη        
και µέλη της διοίκησης 11  11  0  0 
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη        
και µέλη της διοίκησης 0  0  0  0 
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10. Πληροφόρηση κατά τοµέα 

 
Η δραστηριότητα αναλύεται σε δύο τοµείς, τον κλάδο πλαστικών και τον κλάδο αιολικής ενέργειας, ως 
ακολούθως: 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ενοποιηµένα Στοιχεία  Ενοποιηµένα Στοιχεία 
 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
 31η Μαρτίου,  31η Μαρτίου, 
 2009  2008  2009  2008 
        
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 701   646  28.481   35.279 
Κόστος πωλήσεων -306   -311  -23.094   -28.714 
Μικτά Κέρδη 394   335  5.388   6.565 
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών,         
επενδυτικών αποτελεσµάτων & αποσβέσεων 589   529  2.771   3.584 
Αποσβέσεις (καθαρές) -198   -195  -961   -885 
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών         
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 390   334  1.811   2.699 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 0  0  -306   -369 
 
 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Εταιρεία  Εταιρεία 
 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
 31η Μαρτίου,  31η Μαρτίου, 
 2009  2008  2009  2008 
        
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 701   646  17.332   22.416 
Κόστος πωλήσεων -306   -311  -14.355   -18.518 
Μικτά Κέρδη 394   335  2.978   3.898 
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών,         
επενδυτικών αποτελεσµάτων & αποσβέσεων 589   529  1.538   2.341 
Αποσβέσεις (καθαρές) -198   -195  -507   -471 
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών         
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 390   334  1.032   1.870 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 0  0  -263   -305 
 
 
 
 
 
 

11. Αριθµός προσωπικού 

 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ενοποιηµένα Στοιχεία  Εταιρεία 
 31η Μαρτίου,  31η Μαρτίου, 
 2009  2008  2009  2008 
Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στη         
λήξη της περιόδου, σε Άτοµα: 662  657  316  314 
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12. ∆εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

 
12.1 ∆οσµένες Εγγυήσεις 
 
Η Μητρική εταιρεία έχει παραχωρήσεις εγγυήσεις για εξασφάλιση δανείων θυγατρικών της, ως 
ακολούθως: 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31η Μαρτίου 2009 
Θυγατρική Εταιρεία Νόµισµα  Αξία σε Νόµισµα  Αξία σε χιλ. € 

SENKROMA A.S. USD  730.000  618 
SHANGHAI HI-TEC PLASTICS CO. LTD USD  3.055.000  2.668 
GUINEMONT B.V. Ευρώ  878.758  879 
AGRIPOLYANE S.A.S.U. Ευρώ  4.050.000  4.050 
GLOBAL COLORS zao Ευρώ  513.136  513 
     8.728 
 
Επίσης, η εταιρεία και ο όµιλος έχουν ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε λοιπές εγγυήσεις και άλλα 
θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας (εγγυητικές επιστολές εισαγωγών 
αποθεµάτων κ.ο.κ.) συνολικού ύψους την 30/9/2009 1.209 χιλ. ευρώ. 
∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 
 
12.2 Επίδικες υποθέσεις 
 
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές οι οποίες αναµένεται να επηρεάσουν ουσιωδώς την 
οικονοµική θέση της εταιρείας και του οµίλου. 
 

Κατά της µητρικής εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ασκήθηκε από την εταιρεία 
ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου η από 
21/12/2005 αγωγή, επί της οποίας εκδόθηκε η 387/2007 οριστική απόφαση. Με την απόφαση αυτή το 
Πολυµελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου υποχρέωσε την µητρική εταιρεία να καταβάλει στην ενάγουσα το 
ποσό των 225 χιλ. ευρώ και ταυτόχρονα αναγνωρίζει ότι οφείλει να της καταβάλει 184 χιλ. ευρώ. Την 
οριστική αυτή απόφαση, η µητρική εταιρεία δεν αποδέχθηκε και άσκησε, ενώπιον του Εφετείου Κρήτης, 
έφεση. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω και έναντι του επιδικασθέντος ποσού, η µητρική εταιρεία σχηµάτισε 
ανάλογη πρόβλεψη 450 χιλ. ευρώ (σε βάρος αποτελεσµάτων προηγουµένων χρήσεων). 
 
 
 

13. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

 

Επωνυµία Εταιρείας Έδρα 
Ανέλεγκτες φορολογικά 

χρήσεις 
Αριθµός ανέλεγκτων 

χρήσεων 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 2006 – 2008 3 

ΕΤΕΠΛΑ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 2001 – 2008 8 

ROMCOLOR 2000 S.A. ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2006 – 2008  3 

GLOBAL COLORS POLSCA S.A. ΠΟΛΩΝΙΑ 2003 – 2008  6 

SENKROMA A.S. ΤΟΥΡΚΙΑ 2003 – 2008 6 

EGE DOST A.S. ΤΟΥΡΚΙΑ 2007 – 2008 2 

SHANGHAI HI-TECH  PLASTICS CO  ΚΙΝΑ 2006 – 2008  3 

AGRIPOLYANE S.A.S.U. ΓΑΛΛΙΑ 2007 - 2008 2 

STALKER GLOBAL COLOR LLC ΡΩΣΙΑ 2006 - 2008 3 

PLASTIKA KRITIS FAR EAST LTD ΚΥΠΡΟΣ 2002 – 2008 7 

RAINBOW TECHNOLOGIES LTD ΚΥΠΡΟΣ 2001 – 2008  8 

GUINEMONT B.V. ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 2005 – 2008  4 
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Σηµειώνεται ότι για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις διενεργήθηκε πρόβλεψη, βασιζόµενη σε ιστορικά 
στοιχεία ελέγχων από προηγούµενες χρήσεις, συνολικού ύψους 680 χιλ. ευρώ την 31.3.2009, η οποία 
περιλαµβάνεται στις λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας  και του οµίλου. 
 
 
 

14. Λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις 

- Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Εταιρείας και του Οµίλου δεν παρουσιάζουν σηµαντική 
εποχικότητα ή περιοδικότητα. 

- ∆εν υπάρχουν ασυνήθη στοιχεία η φύση, το µέγεθος ή η περίπτωση των οποίων να επηρεάζει τα 
περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, την καθαρή θέση, τα καθαρά κέρδη ή τις ταµιακές ροές 
της Εταιρείας και του Οµίλου. 

- ∆εν υπήρξε υποτίµηση αποθεµάτων ή αναστροφή προηγούµενης υποτίµησης. 
- Στην τρέχουσα και τη συγκρίσιµη περίοδο αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα πρόβλεψη για 

αποµείωση απαιτήσεων από πελάτες ύψους 87 χιλ. ευρώ για την Εταιρεία και 91 χιλ. ευρώ για 
τον Όµιλο. 

- ∆εν υπάρχει καµία παράβαση όρων δανειακών συµβάσεων της εταιρείας και του οµίλου. 
- Στην τρέχουσα και την συγκρίσιµη περίοδο δεν καταβλήθηκαν µερίσµατα από την Εταιρεία και 

τον Όµιλος  
 
 

15. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού 

∆εν υπάρχουν γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού και µέχρι την ηµεροµηνία συντάξεως των 
ενδιαµέσων οικονοµικών καταστάσεων τα οποία να ενδιαφέρουν τους χρήστες των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
 
 
 
 
 
 
Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας εγκρίθηκαν κατά την 
συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την 27.5.2009. 
 
 
 

Ηράκλειο Κρήτης, 27η Μαΐου 2009 
 

«Για την ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε» 
 

Ο Πρόεδρος 
του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου 

Ο ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος 

Ο ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος 

Ο Προϊστάµενος 
Λογιστηρίου 

Ο Λογιστής 

     
     
     
     

Γιάννης Μ. 
Λεµπιδάκης 

Μιχαήλ Ιωάν. 
Λεµπιδάκης 

Εµµανουήλ Ιωάν. 
Λεµπιδάκης 

Γεώργιος Μ. 
Βαλεργάκης 

Ιωάννης Φ. 
Μαροπάκης 
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