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∆ηλώσεις Εκπροσώπων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
 
Οι κάτωθι υπογραφόµενοι: 
 

� Γιάννης Μ. Λεµπιδάκης, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
� Μιχαήλ Ιωαν. Λεµπιδάκης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, 
� Εµµανουήλ Ιωαν. Λεµπιδάκης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, 

 
∆ηλώνουν βάσει του Άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007 ότι, εξ’ όσων γνωρίζουν: 
 

- Οι συνηµµένες εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα 
ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του 
παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην 
ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του Άρθρου 
5 του Ν. 3556/2007. 
 
-   Η συνηµµένη εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις 
πληροφορίες που απαιτούνται βάση της παραγράφου 6 του Άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. 

 
 
Οι συνηµµένες ενδιάµεσες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που 
εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας την 12η Σεπτεµβρίου 2008. 

 
 
 

Ο Πρόεδρος 

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

   

   

Γιάννης Μ. Λεµπιδάκης Μιχαήλ Ιωαν. Λεµπιδάκης Εµµανουήλ Ιωαν. Λεµπιδάκης 

Α∆Τ ΑΒ954397 Α∆Τ ΑΕ456062 Α∆Τ ΑΕ456081 
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Εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 
1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 

 
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Με βάση τις διατάξεις του νόµου 3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας υποβάλλουµε για την χρονική περίοδο Ά εξαµήνου της τρέχουσας χρήσεως 
2008 την Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Η παρούσα έκθεση περιέχει την αναφορά των σηµαντικών γεγονότων κατά το πρώτο εξάµηνο του 2008, την 
ανάλυση των προοπτικών και κινδύνων που αναµένονται κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2008, τον 
απολογισµό των οικονοµικών αποτελεσµάτων και µεταβολών της περιόδου, καθώς και την παράθεση των 
συναλλαγών µε συνδεδεµένα µέρη. Η πληροφόρηση αυτή αφορά τόσο την εταιρία όσο και τον Όµιλο. 
 
Α. Σηµαντικά Γεγονότα Ά Εξαµήνου 2008 
 
Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  
 
Στις 28/06/2008, ηµέρα Σάββατο, πραγµατοποιήθηκε η 33η Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ. Οι εκπρόσωποι του 85,61% των µετόχων που παρέστησαν αποφάσισαν οµόφωνα τα 
παρακάτω: 
  
1. Έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2007 έως 31.12.2007 
µετά των έπ’ αυτών εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας. 
2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη 
αποζηµίωσης για την χρήση 1/1-31/12/2007. 
3. Έγκριση των αµοιβών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που προσφέρουν στην εταιρία υπηρεσίες πέραν 
των καθηκόντων τους  ως ∆ιοικητικών Συµβούλων. 
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2008 και 
καθορισµός της αµοιβής τους. 
5. Τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού. 
Αναλυτικά οι αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης παρατίθενται στο δικτυακό τόπο της 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ (http://www.plastikakritis.com) και του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 
(http://www.ase.gr). 
 
Επενδυτικά έργα 
 
Το 1ο εξάµηνο του 2008 ολοκληρώθηκαν οι ακόλουθες κυριότερες επενδύσεις: 
 

• Νέα γραµµή παραγωγής µαύρων masterbatches σε εργοστάσιο Ηρακλείου. 
• Σύστηµα ψύξης µε γεωθερµία σε εργοστάσιο Ηρακλείου. 
• Νέος όροφος γραφείων 400 τ.µ. σε εργοστάσιο Ηρακλείου. 
• Νέος δακτύλιος ψύξης σε µηχανή παραγωγής αγροτικών φύλλων στην Κίνα. 
• Σύστηµα αυτόµατης διόρθωσης πάχους στην γραµµή παραγωγής αγροτικών φύλλων στη Γαλλία. 

 
Για το 2ο εξάµηνο βρίσκονται σε φάση σχεδιασµού-υλοποίησης οι ακόλουθες κυριότερες επενδύσεις : 
 

• Σύστηµα ανάµιξης µονοχρωµατικών masterbatches σε εργοστάσιο Ηρακλείου ( υπό εγκατάσταση) 
• Σύστηµα αυτόµατης  ενσάκισης & παλλετοποίησης masterbatches µε χρήση ροµποτικής  σε 

εργοστάσιο Ηρακλείου (υλοποίηση το 2009) 
• Νέα συστήµατα βελτίωσης ποιότητας σε µονάδα αγροτικών φύλλων Ηρακλείου (υλοποίηση το 2009) 
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• Τρεις φωτοβολταΐκοί σταθµοί ισχύος 80 kw έκαστος στην Κρήτη (υλοποίηση το 2009) 
• Για την θυγατρική µας στην Πολωνία εγκατάσταση 2 νέων γραµµών παραγωγής (είναι υπό εξέλιξη) 

και παραγγελία 2 ακόµα νέων γραµµών για εγκατάσταση το 2009. 
• Για την θυγατρική µας στην Ρουµανία έναρξη διαδικασιών  αδειοδότησης του νέου εργοστασίου ( 

ανέργεση το 2009) και παραγγελία 2 ακόµα νέων γραµµών παραγωγής για εγκατάσταση τέλος του 
2009. 

• Για την θυγατρική µας στην Κίνα παραγγελία νέας γραµµής παραγωγής  αγροτικών φύλλων που θα 
τεθεί σε λειτουργία  στα µέσα του 2009. 

• Για τις θυγατρικές µας σε Τουρκία & Ρωσία αγορά νέων ιδιόκτητων οικοπέδων. 
 

 
Συµµετοχές 
 
- Η θυγατρική εταιρία Romcolor 2000 S.A. που εδρεύει στο Βουκουρέστι Ρουµανίας πώλησε ακίνητο 
ιδιοκτησίας της στο Βουκουρέστι, αντί του ποσού των 2.600.000 ευρώ. Εκ της πωλήσεως προέκυψαν κέρδη 
ύψους 5.610.566,67 RON (1.533 χιλ. ευρώ περίπου) τα οποία περιλαµβάνονται στα «άλλα έσοδα» της 
ενοποιηµένης κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου. Περαιτέρω, η Romcolor 2000 S.A. υπέγραψε 
προσύµφωνο για την αγορά έκτασης 38 στρεµµάτων στα νότια προάστια του Βουκουρεστίου, αξίας 
1.300.000 ευρώ, προκειµένου να κατασκευάσει νέο εργοστάσιο, στο οποίο προβλέπεται να µετεγκατασταθεί 
στα τέλη του 2009. 
 

- Η θυγατρική εταιρία Senkroma A.S. που εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, προέβη σε αύξηση 
του µετοχικού της κεφαλαίου κατά 3.694.435 τουρκικές λίρες (1.975.000 ευρώ). Η αύξηση καλύφθηκε εξ' 
ολοκλήρου από την ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. µε ισόποση κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της 
Senkroma A.S. Μετά την αύξηση κεφαλαίου, το ποσοστό συµµετοχής της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ανέρχεται  
σε 99,83%. 
 

- Η θυγατρική εταιρία Rainbow Technologies Ltd που εδρεύει στην Κύπρο, προέβη στην ίδρυση θυγατρικής 
εταιρίας στη Ρωσία, µε την επωνυµία ο.ο.ο. Modern Plant, µε αρχικό µετοχικό κεφάλαιο 10.000 ρούβλια και 
µε σκοπό την αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων στην Αγία Πετρούπολη και τη δηµιουργία σύγχρονου 
εργοστασίου, το οποίο 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). 
 
 
Β. Προοπτικές και Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες για το Β’ Εξάµηνο της Τρέχουσας Χρήσης 
  
Προοπτικές 
 
To δεύτερο εξάµηνο ξεκίνησε µε ένα εκρηκτικό µίγµα ισχυροποίησης του ευρώ, που πλησίασε τα 1,60 
δολάρια καθιστώντας δύσκολο για την εταιρία µας και τις άλλες ευρωπαϊκές εταιρίες, να είναι 
ανταγωνιστικές στη ζώνη δολαρίου, και υψηλών τιµών πετρελαίου που ξεπέρασε τα 145 δολ./βαρέλι και 
οδήγησε σε τιµές ρεκόρ όλων των εποχών τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούµε οι οποίες είναι παράγωγα του 
πετρελαίου. Ευτυχώς τον Αύγουστο αποκλιµακώθηκαν οι τιµές του πετρελαίου, άρχισαν να πέφτουν οι τιµές 
των πρώτων υλών µας, και έπεσε το ευρώ έναντι του δολαρίου πράγµα που θα µας βοηθήσει να γίνουµε και 
πάλι πιο ανταγωνιστικοί σε αγορές δολαρίου, κυρίως στη Μέση Ανατολή και την Αφρική. 
 
Από το Μάϊο άρχισε τη λειτουργία της και η νέα µεγάλη γραµµή masterbatches στο εργοστάσιό µας στη 
ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου που σχεδόν διπλασιάζει την παραγωγή µας σε µαύρα masterbatches, ένα προϊόν στο οποίο 
είχαµε εξαντλήσει τη δυναµικότητά µας και δεν µπορούσαµε να καλύψουµε επαρκώς τη ζήτηση. 
 
Υπ’ αυτό το πλέγµα είµαστε αισιόδοξοι ότι θα επιτύχουµε τους στόχους πωλήσεων και κερδοφορίας που 
έχουµε θέσει για όλους τους τοµείς δραστηριότητάς µας.  
 
Όσον αφορά τις θυγατρικές εταιρίες, αξιοσηµείωτη είναι η αύξηση το πρώτο εξάµηνο των πωλήσεων και της 
κερδοφορίας της Shanghai HiTeC Plastics στην Κίνα οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 45% στα 8 εκ. ευρώ από 
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5,5 εκ. ευρώ και τα κέρδη αντίστοιχα αυξήθηκαν κατά 373% από 93 χιλ. ευρώ στα 440 χιλ. ευρώ. Η εταιρία 
έχει καλύψει τη δυναµικότητα παραγωγής της και µέσα στο Σεπτέµβριο σκοπεύουµε να προχωρήσουµε σε 
παραγγελία νέας γραµµής παραγωγής για αύξηση της δυναµικότητας κατά 50%. Πολύ σηµαντική είναι και η 
αύξηση των κερδών της Romcolor στη Ρουµανία κατά 156% από 911 χιλ ευρώ στα 2.340 χιλ ευρώ Στην 
Πολωνία αναµένουµε την εγκατάσταση 2 νέων γραµµών παραγωγής το Σεπτέµβρη και ∆εκέµβρη αντίστοιχα 
που θα επιτρέψει στη θυγατρική µας GCP να αυξήσει τις πωλήσεις, την ευελιξία και την κερδοφορία της ενώ 
στην Τουρκία η εταιρία προχωρά µε σταθερά βήµατα, παρά τις συναλλαγµατικές απώλειες που είχε το 1ο 
6µηνο λόγω διολίσθησης της λίρας, και αναζητάµε χώρο για την κατασκευή, το 2009-2010 ιδιόκτητου 
εργοστασίου. Στη Ρωσία η εταιρία εµφανίζει ακόµα οργανωτικά προβλήµατα και εµφανίζει ζηµίες. 
Προβήκαµε στην πρόσληψη έλληνα γενικού δ/ντή ο οποίος θα αναλάβει τα καθήκοντά του τον Οκτώβριο. 
Είµαστε αισιόδοξοι ότι παρά τα προσωρινά προβλήµατα η εταιρία θα καταστεί σύντοµα κερδοφόρα και θα 
εκµεταλλευθεί τις τεράστιες ευκαιρίες της ρωσικής αγοράς που αναπτύσσεται ραγδαία. Η θυγατρική στη 
Γαλλία, η Agripolyane, εξακολουθεί να εµφανίζει ζηµίες. Μελετάµε στρατηγικές κινήσεις για την αναστροφή 
της κατάστασης αυτής.  
 
Πρέπει να σηµειώσουµε ότι πρόσφατα λάβαµε από τη Ρ.Α.Ε. έγκριση µε εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης 
αδείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ  για 3 φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 80 kw το καθένα για 
την Κρήτη, ενώ το Σεπτέµβριο αναµένουµε την απόφαση για τη µεγάλη επένδυση των 4 MW στο Κιλκίς 
στην οποία συµµετέχουµε µε ποσοστό 24%.  
 
 
Κυριότεροι κίνδυνοι και aβεβαιότητες 
 
∆ιακύµανση τιµών πρώτων υλών 
 
Οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιεί η εταιρία µας είναι παράγωγα του πετρελαίου και ως εκ τούτου η τιµή τους 
επηρεάζεται από την εξέλιξη της τιµής του. Κατά το τρίτο τρίµηνο η ραγδαία αύξηση της τιµής του 
πετρελαίου οδήγησε σε τιµές ρεκόρ τις τιµές των πλαστικών πρώτων υλών. Η εταιρία κατέβαλε προσπάθεια 
να περάσουν οι αυξήσεις αυτές στις τιµές πώλησης των προϊόντων. Την περίοδο αυτή παρατηρούµε 
αποκλιµάκωση των τιµών του πετρελαίου που αναµένεται να έχει ως συνέπεια τη µείωση των τιµών των 
πρώτων υλών. 
 
Πιστωτικός κίνδυνος  
 
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζηµίας του Οµίλου σε περίπτωση που ένας πελάτης δεν εκπληρώσει τις 
συµβατικές του υποχρεώσεις. Η εταιρία ασφαλίζει στον ΟΑΕΠ µέρος των πιστώσεών της προς πελάτες 
εξωτερικού ενώ διατηρεί σύστηµα εσωτερικής παρακολούθησης και ελέγχου των πιστώσεων για περιορισµό 
του κινδύνου. Για ενδεχόµενες επισφαλείς απαιτήσεις έχει δηµιουργηθεί πρόβλεψη ποσού 120 χιλ. ευρώ που 
εµφανίζεται στο σχετικό λογαριασµό του παθητικού. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι κανένας πελάτης του 
οµίλου (πλην της ∆.Ε.Η. η οποία προµηθεύεται από την εταιρία µας αιολική ενέργεια) δεν υπερβαίνει σε 
κύκλο εργασιών το 2 % των ενοποιηµένων πωλήσεων. 
 
Συναλλαγµατικός Κίνδυνος  
 
Η εταιρεία και ο Όµιλος είναι εκτεθειµένοι σε συναλλαγµατικό κίνδυνο, αφού σηµαντικό µέρος των 
ενοποιηµένων πωλήσεων είναι σε δολάρια ΗΠΑ, λέϊ Ρουµανίας, ζλότυ Πολωνίας, γιουάν Κίνας και ρούβλι 
Ρωσίας, των οποίων οι ισοτιµίες µε το ευρώ µεταβάλλονται. Όταν αυτό κρίνεται συµφέρον, η εταιρία 
προβαίνει σε χρήση αντισταθµιστικών µέσων όπως η σύναψη δανείων στο αντίστοιχο νόµισµα. 
 
Κίνδυνος Ρευστότητας  
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο Όµιλος να µη δύναται να εκπληρώσει τις 
χρηµατοοικονοµικές του υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί ο Όµιλος για τη 
διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, µέσω επαρκών πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόµενες 
τράπεζες, ότι πάντα θα έχει αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του. ∆εδοµένης της 
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άριστης χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και της κερδοφορίας της εταιρίας και του Οµίλου, η διοίκηση της 
εταιρίας κρίνει ότι δεν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος στο ορατό µέλλον.  
 
Κίνδυνος επιτοκίων 
 
Ο Όµιλος χρηµατοδοτεί τις επενδύσεις του καθώς και τις ανάγκες του σε κεφάλαια κίνησης µέσω τραπεζικού 
δανεισµού και οµολογιακών δανείων, µε αποτέλεσµα να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα του µε χρεωστικούς 
τόκους. Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια θα έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσµατα καθώς ο Όµιλος θα 
επιβαρύνεται µε επιπλέον κόστος δανεισµού.  
 
Πολιτική του Οµίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια των 
χρηµατοδοτικών αναγκών. Εποµένως, οι αποφάσεις για τη διάρκεια καθώς και τη σχέση µεταξύ σταθερού 
και κυµαινόµενου κόστους ενός νέου δανείου, λαµβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. 
 
 
Επενδύσεις  
 
Οι επενδύσεις ταξινοµούνται από τον Όµιλο µε βάση το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η ∆ιοίκηση 
αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόµηση της επένδυσης κατά το χρόνο απόκτησης της και επανεξετάζει τη 
ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία παρουσίασης. 
 
Εγγυήσεις  
 
Ο Όµιλος έχει ως πολιτική να µην παρέχει χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις, παρά µόνο και κατ΄ εξαίρεση, µε 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε θυγατρικές ή συνδεδεµένες επιχειρήσεις. 
 
Κίνδυνος Ρευστότητας  
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο Όµιλος να µη δύναται να εκπληρώσει τις 
χρηµατοοικονοµικές του υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί ο Όµιλος για τη 
διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, µέσω διακράτησης των απολύτως αναγκαίων ταµιακών 
διαθεσίµων και επαρκών πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόµενες τράπεζες, ότι πάντα θα έχει αρκετή 
ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του όταν αυτές λήγουν, κάτω από συνήθεις αλλά και 
δύσκολες συνθήκες, χωρίς να υφίσταται µη αποδεκτές ζηµίες ή να διακινδυνεύεται η φήµη του Οµίλου.    
 
Κίνδυνος επιτοκίων 
 
Ο Όµιλος χρηµατοδοτεί τις επενδύσεις του καθώς και τις ανάγκες του σε κεφάλαια κίνησης µέσω τραπεζικού 
δανεισµού και οµολογιακών δανείων, µε αποτέλεσµα να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα του µε χρεωστικούς 
τόκους. Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια θα έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσµατα καθώς ο Όµιλος θα 
επιβαρύνεται µε επιπλέον κόστος δανεισµού.  
 
Πολιτική του Οµίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια των 
χρηµατοδοτικών αναγκών. Εποµένως, οι αποφάσεις για τη διάρκεια καθώς και τη σχέση µεταξύ σταθερού 
και κυµαινόµενου κόστους ενός νέου δανείου, λαµβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. 
  
 
Γ. Απολογισµός των Οικονοµικών Αποτελεσµάτων και Μεταβολών της Περιόδου 
 
Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου κατά το Ά εξάµηνο 2008 ανήλθε σε 70.837 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας 
αύξηση κατά 7% σε σύγκριση µε το 2007. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA), παρουσίασαν αύξηση κατά 
19,6% και ανήλθαν σε 7.695 χιλ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη µειώθηκαν κατά 18,3% στα 4.919 χιλ. ευρώ. Τα 
αποθέµατα παρουσιάζουν αύξηση κατά 17%  σε σχέση µε την 31/12/2007 και οφείλεται κυρίως στην αύξηση 
των πωλήσεων καθώς και στην αύξηση της τιµής του πετρελαίου (βασικό συστατικό των πρώτων υλών). Οι 
προµηθευτές παρουσιάζουν αύξηση κατά 35% σε σχέση µε την 31/12/2007. 
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Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας κατά το Ά εξάµηνο 2008 ανήλθε σε 47.402 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας 
αύξηση κατά 5% σε σύγκριση µε το 2007. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA), παρουσίασαν αύξηση κατά 
6,4% και ανήλθαν σε 5.884 χιλ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη µειώθηκαν κατά 2,7% στα 3.230 χιλ. ευρώ. Τα 
αποθέµατα παρουσιάζουν αύξηση κατά 14%  σε σχέση µε την 31/12/2007 και οφείλεται κυρίως στην αύξηση 
των πωλήσεων καθώς και στην αύξηση της τιµής του πετρελαίου (βασικό συστατικό των πρώτων υλών). Οι 
προµηθευτές παρουσιάζουν αύξηση κατά 43% σε σχέση µε την 31/12/2007. 
 
 
∆. Σηµαντικές Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα Μέρη 
 
Οι σηµαντικότερες συναλλαγές της Εταιρίας µε συνδεδεµένα µε αυτή πρόσωπα κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 
24, αφορούν συναλλαγές τις Εταιρίας µε τις κατωτέρω θυγατρικές της (συνδεδεµένες µε αυτή επιχειρήσεις 
κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20) , οι οποίες εµφανίζονται στο κατωτέρω πίνακα: 
 

  
 

 
Τέλος οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης της εταιρείας και του οµίλου ανήλθαν 
κατά την περίοδο 1.1 – 30.6.2008 σε 634 χιλ. ευρώ και 428 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. 

 
 

Ηράκλειο 12 Σεπτεµβρίου 2008 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θυγατρική Εταιρεία 
Πωλήσεις 

αποθεµάτων 
Πωλήσεις 
Παγίων 

Αγορές 
αποθεµάτων 

Τόκοι 
Έξοδα 

Απαιτήσεις 
από εµπορική 
δραστηριότητα 

Υποχρεώσεις 
από εµπορική 
δραστηριότητα 

Υποχρεώσεις 
από δάνεια 

ROMCOLOR 2000 S.A. 232 0 190 0 242 148 0 
GLOBAL COLORS POLSCA S.A. 365 0 0 0 455 1 0 
SENKROMA A.S. 1.585 0 13 0 1.258 158 0 
EGE DOST A.S. 144 0 0 0 304 0 0 
SHANGHAI HI-TECH PLASTICS 
CO  779 0 101 0 2.123 297 0 
GLOBAL COLORS z.a.o. 411 0 0 0 877 0 0 
AGRIPOLYANE S.A.S.U. 5.564 30 162 0 5.626 220 0 
ΕΤΕΠΛΑ Α.Ε. 0 0 0 0 181 82 0 
PLASTIKA KRITIS FAR EAST 
LTD 0 0 0 0 0 0 0 
RAINBOW TECHNOLOGIES LTD 0 0 0 0 0 14 0 
GUINEMONT B.V. 0 0 0 13 0 0 520 

  9.080 30 466 13 11.066 920 520 
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Έκθεση επισκόπησης ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης 
 
 
Προς τους µετόχους της «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 
Εισαγωγή 
Επισκοπήσαµε τον συνηµµένο ισολογισµό της «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η εταιρεία) της 30ης Ιουνίου 2008, τις σχετικές καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών 
ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία καθώς και τις 
επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η ∆ιοίκηση της εταιρείας 
έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης, 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και εφαρµόζονται στην ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση («∆ΛΠ 34»). ∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση 
ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 
 
Εύρος της εργασίας επισκόπησης  
∆ιενεργήσαµε την επισκόπηση µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάµεσης 
Οικονοµικής Πληροφόρησης που ∆ιενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονοµικής Μονάδας» στο οποίο 
παραπέµπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η επισκόπηση συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την 
αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην 
εφαρµογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος µίας εργασίας επισκόπησης είναι 
ουσιωδώς µικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα και εποµένως, δεν 
µας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουµε την διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά 
θέµατα τα οποία θα είχαν επισηµανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, η παρούσα δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου. 
 
Συµπέρασµα Επισκόπησης 
Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας οδηγούσε στο 
συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, 
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα της επισκόπησής µας, εφιστούµε την προσοχή σας στη 
Σηµείωση 8 των Συνοπτικών Ενδιαµέσων Οικονοµικών Καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι 
υφίστανται ανέλεγκτες από τις φορολογικές αρχές χρήσεις, τόσο της εταιρείας όσο και των θυγατρικών της για τις 
οποίες διενεργήθηκε πρόβλεψη βασιζόµενη σε ιστορικά στοιχεία ελέγχων από προηγούµενες χρήσεις. Η τελική έκβαση 
του φορολογικού ελέγχου δεν µπορεί να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο. 
 
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων  
Πέραν της ανωτέρω ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης επισκοπήσαµε και τα υπόλοιπα στοιχεία της εξαµηνιαίας 
οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του Νόµου, Αποφάσεων της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Από την ανωτέρω επισκόπηση διαπιστώσαµε ότι η εν λόγω έκθεση περιλαµβάνει τα  
στοιχεία και τις πληροφορίες που προβλέπονται από τον Νόµο και τις Αποφάσεις και είναι συνεπής µε την συνηµµένη 
οικονοµική πληροφόρηση. 
 
Αθήνα, 15 Σεπτεµβρίου 2008 
 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 
 
∆ηµήτριος Χ. Σµαΐλης 
 
Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12221 
 
 
 
 
 
 

 Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα 
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Ενοποιηµένα Στοιχεία  Εταιρεία  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

1. Ισολογισµός 30.6.2008  31.12.2007  30.6.2008  31.12.2007 
        

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ        

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία        

Ενσώµατα πάγια 63.376  63.620  50.214  50.183 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 499  526  78  97 

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 49  47  14.330  12.352 

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 282  282  144  144 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 138  247  0  0 

Λοιπές απαιτήσεις 665  948  132  132 

 65.009  65.670  64.898  62.908 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία        

Αποθέµατα 34.243  29.320  19.608  17.163 

Πελάτες 43.943  42.503  45.312  43.873 

Λοιπές απαιτήσεις & µεταβατικοί λογαριασµοί 5.384  5.870  2.330  3.421 

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 492  503  460  492 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6.988  3.795  216  798 

 91.050  81.991  67.926  65.747 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 156.059  147.661  132.824  128.655 
        

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 16.119  16.638  16.101  16.294 

Λοιπά αποθεµατικά 38.196  34.912  37.832  34.802 

Αποτελέσµατα εις νέον 17.144  17.781  12.250  14.046 

 90.814  88.686  85.538  84.497 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας: 4.983  4.544                    -      - 

Σύνολο καθαρής θέσης 95.797  93.230  85.538  84.497 
        

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις        

∆άνεια 13.294  13.610  12.006  12.009 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 5.892  5.940  5.732  5.599 

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 1.564  1.548  1.278  1.278 

Λοιπές προβλέψεις 450  450  450  450 

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 527  570  293  317 

 21.727  22.118  19.759  19.653 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις        

Προµηθευτές 19.019  14.062  13.702  9.597 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 8.598  11.956  6.140  10.579 
Μακροπρόθεσµα δάνεια πληρωτέα στην επόµενη 
χρήση 1.677  1.665  1.500  1.500 

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 1.675  938  1.199  883 

Λοιπές υποχρεώσεις & µεταβατικοί λογαριασµοί 7.566  3.692  4.986  1.946 

 38.535  32.313  27.527  24.505 
Σύνολο υποχρεώσεων 60.262  54.431  47.286  44.158 
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 156.059  147.661  132.824  128.655 
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Ενοποιηµένα Στοιχεία  Εταιρεία (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

 
2. Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως 1.1 – 30.6.2008  1.1 – 30.6.2007  1.1 – 30.6.2008  1.1 – 30.6.2007 
        
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 70.837  66.297  47.402  45.195 

Κόστος πωλήσεων -57.127  -53.868  -38.443  -36.569 

Μικτά Κέρδη 13.710  12.430  8.959  8.626 
Άλλα έσοδα 2.008  697  302  240 

Έξοδα διαθέσεως -4.703  -4.498  -3.139  -3.190 

Έξοδα διοικήσεως -3.262  -3.111  -1.258  -1.158 

Άλλα έξοδα -711  -1.099  -291  -248 

 7.042  4.419  4.573  4.271 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) -808  -530  -650  -441 

Συναλλαγµατικές διαφορές -41  239  -31  51 

Κέρδη / Ζηµίες από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία -3  -8  -27  -13 

Αποτελέσµατα από συγγενείς και θυγατρικές επιχειρήσεις 0  2.744  158  184 

Καθαρά Κέρδη προ φόρων 6.190  6.864  4.023  4.052 
Φόρος εισοδήµατος -1.271  -841  -793  -730 

Καθαρά Κέρδη περιόδου 4.919  6.023  3.230  3.321 

        
Τα Καθαρά Κέρδη της περιόδου κατανέµονται σε:        

- Μετόχους της µητρικής εταιρείας 4.398  5.845  3.230  3.321 

- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 521  178  -  - 

 4.919  6.023  3.230  3.321 

        
Κέρδη κατά µετοχή 
που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής:        

- Βασικά σε ευρώ 0,1607  0,2135  0,1180  0,1213 

        

Κέρδη προ φόρων χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 5.507  4.419  4.558  4.252 
Σύνολο αποσβέσεων στα αποτελέσµατα χρήσεως: 2.229  2.132  1.349  1.301 

EBITDA 7.695  6.433  5.884  5.530 
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3. α) Ενοποιηµένη Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (προηγούµενης περιόδου) 
 

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 1.1.2007 8.761  10.594  9.483  32.936  12.451  4.366  78.591 

Νοµισµατικές προσαρµογές       540  0  101  641 

Απόσβεση υπεραξίας αναπροσαρµογή σε κέρδη εις νέον     -222  30  191  0  0 

Καθαρό εισόδηµα κατ’ ευθείαν στα Ίδια Κεφάλαια 0  0  -222  570  191  101  642 
              

Καθαρό κέρδος περιόδου 1.1 – 30.6.2007         5.845  178  6.023 

Καθαρό κέρδος που καταχωρήθηκε (συνολικά) 0  0  -222  570  6.036  279  6.665 
              

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικά       3.614  -3.578  -36  0 

∆ιανεµηθέντα κέρδη         -2.050  -2  -2.051 

 0  0  0  3.614  -5.628  -38  -2.051 
              

Υπόλοιπο την 30.6.2007 8.761  10.594  9.261  37.120  12.859  4.607  83.205 
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3. α) Ενοποιηµένη Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (τρέχουσας περιόδου) 
 

Αναλογούντα της 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 

Νοµισµατικές προσαρµογές       -92    -19  -111 

Προσαρµογές αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος     7    1  1  9 

Ανακατατάξεις από µεταβολή ποσοστών συµµετοχής       1  2  -3  0 

Απόσβεση υπεραξίας αναπροσαρµογή σε κέρδη εις νέον     -526    526    0 

Καθαρό εισόδηµα κατ’ ευθείαν στα Ίδια Κεφάλαια 0  0  -519  -91  529  -21  -102 
              

Καθαρό κέρδος περιόδου  1.1 – 30.6.2008         4.398  521  4.919 

Καθαρό κέρδος που καταχωρήθηκε (συνολικά) 0  0  -519  -91  4.927  500  4.817 
              

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικά       3.375  -3.375    0 

∆ιανεµηθέντα κέρδη         -2.189  -61  -2.250 

 0  0  0  3.375  -5.564  -61  -2.250 
              

Υπόλοιπο την 30.6.2008 8.761  10.594  16.119  38.196  17.144  4.983  95.797 
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3. β) Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας (προηγούµενης περιόδου) 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

 

∆ιαφορά από 
έκδοση 
µετοχών 
υπέρ το 
άρτιο 

 Αποθεµατικά 
Εύλογης Αξίας 

 Λοιπά 
Αποθεµατικά 

 Αποτελέσµατα 
εις νέον  Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1.1.2007 8.761  10.594  9.108  32.756  11.026  72.246 

Απόσβεση υπεραξίας αναπροσαρµογής σε κέρδη εις νέον     -218  30  188  0 

Καθαρό εισόδηµα κατ’ ευθείαν στα Ίδια Κεφάλαια     -218  30  188  0 
            

Καθαρό κέρδος περιόδου 1.1 – 30.6.2007         3.321  3.321 

Καθαρό κέρδος που καταχωρήθηκε (συνολικά) 0  0  -218  30  3.509  3.321 
            

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικά       3.525  -3.525  0 

∆ιανεµηθέντα κέρδη         -2.050  -2.050 

∆ιανεµηθέντα κέρδη 0  0  0  3.525  -5.575  -2.050 
            

Υπόλοιπο την 30.6.2007 8.761  10.594  8.890  36.311  8.960  73.516 
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3. β) Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας (τρέχουσας περιόδου) 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο  

∆ιαφορά από 
έκδοση 
µετοχών 
υπέρ το 
άρτιο 

 Αποθεµατικά 
Εύλογης Αξίας  Λοιπά 

Αποθεµατικά  Αποτελέσµατα 
εις νέον  Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1.1.2008 8.761  10.594  16.294  34.802  14.046  84.497 

Απόσβεση υπεραξίας αναπροσαρµογής σε κέρδη εις νέον     -193    193  0 

Καθαρό εισόδηµα κατ’ ευθείαν στα Ίδια Κεφάλαια 0  0  -193  0  193  0 
            

Καθαρό κέρδος περιόδου 1.1 – 30.6.2008         3.230  3.230 

Καθαρό κέρδος που καταχωρήθηκε (συνολικά) 0  0  -193  0  3.423  3.230 
            

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικά       3.030  -3.030  0 

∆ιανεµηθέντα κέρδη         -2.189  -2.189 

∆ιανεµηθέντα κέρδη 0  0  0  3.030  -5.219  -2.189 
            

Υπόλοιπο την 30.6.2008 8.761  10.594  16.101  37.832  12.250  85.538 
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4. α) Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµιακών Ροών 
 

 Ενοποιηµένα Στοιχεία Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

 1.1 – 30.6.2008  1.1 – 30.6.2007 

     

Λειτουργικές δραστηριότητες     

Κέρδη προ φόρων  6.190  6.864 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:     

Αποσβέσεις  2.229  2.132 

Προβλέψεις και άλλα µη ταµιακά έξοδα /έσοδα  -222  -129 

Συναλλαγµατικές διαφορές   -477  -214 

Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας  -1.542  -2.745 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)  808  530 

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

Αποθέµατα  -4.995  -7.926 

Πελάτες   -1.672  -647 

Άλλες απαιτήσεις  647  -2.336 

Προµηθευτές  5.274  10.790 

Λοιπές υποχρεώσεις   1.953  420 

Μείον:     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα  -945  -539 

Καταβληµένοι φόροι  -359  -449 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  6.889  5.751 

Επενδυτικές δραστηριότητες     

Απόκτηση θυγατρικών συγγενών και λοιπών επενδύσεων  8  0 

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  -3.057  -1.218 

Εισπράξεις από πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών επενδύσεων  0  1.725 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και αυλών παγίων  2.636  3 

Τόκοι εισπραχθέντες  59  48 

Μερίσµατα εισπραχθέντα   6  5 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  -348  563 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις / εξοφλήσεις  δανείων  -3.433  -6.717 

Εισπράξεις επιχορηγήσεων  0  412 

Μερίσµατα πληρωθέντα  -61  -412 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)  -3.494  -6.717 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ)  3.047  -403 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  3.795  3.419 

Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών  146  107 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  6.988  3.123 
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4. β) Κατάσταση Ταµιακών Ροών Εταιρείας 
 

 Εταιρεία Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

 1.1 – 30.6.2008  1.1 – 30.6.2007 

     

Λειτουργικές δραστηριότητες     

Κέρδη προ φόρων  4.023  4.052 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:     

Αποσβέσεις  1.349  1.301 

Προβλέψεις και άλλα µη ταµιακά έξοδα /έσοδα  179  40 

Συναλλαγµατικές διαφορές   90  -48 

Αποτελέσµατα  επενδυτικής δραστηριότητας  -179  -208 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)  650  441 

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

Αποθέµατα  -2.446  -3.281 

Πελάτες   -3.637  -2.655 

Άλλες απαιτήσεις  982  -378 

Προµηθευτές  4.114  8.231 

Λοιπές υποχρεώσεις   765  215 

Μείον:     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα  -663  -458 

Καταβληµένοι φόροι  -197  -198 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  5.030  7.054 

Επενδυτικές δραστηριότητες     

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων  -2  -592 

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  -1.386  -949 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και αυλών παγίων  40  42 

Τόκοι εισπραχθέντες  11  48 

Μερίσµατα εισπραχθέντα   164  325 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  -1.173  -1.126 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις / εξοφλήσεις  δανείων  -4.439  -5.935 

Μερίσµατα πληρωθέντα  0  -411 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)  -4.439  -6.346 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ)  -582  -418 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  798  958 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  216  540 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις ακόλουθες σελίδες (18 –31) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των 
Οικονοµικών Καταστάσεων 
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5. Γενικές πληροφορίες 
 
 
 
Η εταιρεία “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” («η 
Εταιρεία») ιδρύθηκε το 1970 µε τη µορφή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης. Το 1974 µετατράπηκε σε 
ανώνυµη εταιρεία σύµφωνα µε την αριθµ. 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 του Α΄ εξαµήνου 2008, 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. 
 
Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της 30ης Αυγούστου 2008, έχουν εγκριθεί από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας την 26η Αυγούστου 2008. 
 
 
 

6. Πλαίσιο Κατάρτισης των ενδιαµέσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων 
 
 
 
Βάση Κατάρτισης  
 

 
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 30η Ιουνίου 2008 
(περίοδος 1/1 – 30/6/2008) και έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) (περιλαµβανοµένων και των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆.Λ.Π.) και των 
ερµηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆.Π.Χ.Π.), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από 
το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι 
σήµερα. 
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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 Α΄ εξαµήνου 
2008 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 2007.  
 

Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις του Α΄ εξαµήνου 2008 πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασµό µε 
τις ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2007, οι οποίες είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση 
διαδικτύου της Εταιρείας www.plastikakritis.com 
 
Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34 απαιτεί την χρήση αναλυτικών 
λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι 
υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και 
ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς.  
 
 
 
 

7. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές της διοίκησης: 
 
 
 
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης βασίζονται σε στην υπάρχουσα εµπειρία, ιστορικά δεδοµένα και 
παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη µελλοντικών γεγονότων - οι οποίες κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα 
ισχύοντα – και επανεξετάζονται σε διαρκή βάση. 
 

Οι προκύπτουσες λογιστικές εκτιµήσεις σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα µε τα πραγµατικά αποτελέσµατα. Οι 
περιπτώσεις που υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν αλλαγές στα ποσά του ενεργητικού και παθητικού σε 
επόµενες χρήσεις παρατίθενται ακολούθως: 
 

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

 

Οι εταιρείες του Οµίλου υπόκεινται σε διαφορετική φορολογική νοµοθεσία και κατά τη συνήθη λειτουργία 
των επιχειρήσεων λαµβάνουν χώρα πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τις οποίες ο ακριβής φόρος είναι 
αβέβαιος και κρίνεται τελικά κατά το χρόνο διενέργειας του φορολογικού ελέγχου. 
Τελικοί φόροι που προκύπτουν µετά τους φορολογικούς ελέγχους είναι ενδεχοµένως διαφορετικοί από τα 
ποσά που έχουν αρχικά καταχωρηθεί και στις περιπτώσεις αυτές οι διαφορές επηρεάζουν το κονδύλι του 
φόρου εισοδήµατος και του αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος. 
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8. Επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των συνοπτικών ενδιαµέσων 
Οικονοµικών Καταστάσεων Α΄ Εξαµήνου 2008 
 
 
1. Ενοποίηση 
 
Οι ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.” και των θυγατρικών της 
(« Ο Όµιλος») περιλαµβάνουν τις ακόλουθες θυγατρικές εταιρείες: 
 

Ποσοστό Συµµετοχής 
Επωνυµία Εταιρίας ∆ραστηριότητα Έδρα Άµεσο Έµµεσο 

Μέθοδος 
Ενοποίησης 

ROMCOLOR 2000 S.A. Πλαστικά ΡΟΥΜΑΝΙΑ 78,99%  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  65,10% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

GLOBAL COLORS z.a.o. 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 

PLASTIKA KRITIS FAR EAST LTD Holding ΚΥΠΡΟΣ 86,81%  ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

RAINBOW  TECHNOLOGIES LTD Παροχή υπηρεσιών ΚΥΠΡΟΣ 100%  ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

GUINEMONT B.V. Holding ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 100%  ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

 
 
 
Α) Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής και µεταβολή ποσοστού συµµετοχής: 
 
- Η θυγατρική εταιρία Senkroma A.S. που εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, προέβη σε αύξηση 
του µετοχικού της κεφαλαίου κατά 3.694.435 τουρκικές λίρες (1.975.000 ευρώ). Η αύξηση καλύφθηκε εξ' 
ολοκλήρου από τη µητρική εταιρεία, µε ισόποση κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Senkroma A.S. 
Μετά την αύξηση κεφαλαίου, το ποσοστό συµµετοχής της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ανέρχεται σε 
99,83%. 
 
 
Β) Αλλαγή επωνυµίας θυγατρικής εταιρείας: 
 
Τον Αύγουστο του 2008 η κατά 99% (έµµεση συµµετοχή µέσω της Rainbow Technologies LTD που εδρεύει 
στην Κύπρο) θυγατρική εταιρεία STALKER G.C. O.O.O. η οποία εδρεύει στην Αγία Πετρούπολη της 
Ρωσίας, άλλαξε επωνυµία σε Global Colors z.a.o. 
 
 
Γ) Ίδρυση νέας θυγατρικής εταιρείας: 
 
Η θυγατρική εταιρία Rainbow Technologies Ltd που εδρεύει στην Κύπρο, προέβη στην ίδρυση θυγατρικής 
εταιρίας στη Ρωσία, µε την επωνυµία ο.ο.ο. Modern Plant, µε αρχικό µετοχικό κεφάλαιο 10.000 ρούβλια και 
µε σκοπό την αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων στην Αγία Πετρούπολη και τη 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. 
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∆) Συµµετοχή σε νεοσύστατες επιχειρήσεις: 
 
Στη χρήση 2007 η µητρική εταιρεία κατέβαλε για τη συµµετοχή της σε νεοσύστατες επιχειρήσεις η 
δραστηριότητα των οποίων δεν άρχισε ακόµη, τα ακόλουθα ποσά: 

• Κοινωνία δικαιώµατος Βρουχά, ποσό 35 χιλ. ευρώ 
• SUN PARTNERS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., ποσό 14 χιλ. ευρώ 

 
 
2. Οι σηµαντικότερες µεταβολές στα ατοµικά και ενοποιηµένα στοιχεία Ισολογισµού και 
Αποτελεσµάτων 
 
Οι σηµαντικότερες µεταβολές στα ατοµικά και ενοποιηµένα στοιχεία Ισολογισµού και Αποτελεσµάτων 
αναλύονται ως ακολούθως: 
 
Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου κατά το Ά εξάµηνο 2008 ανήλθε σε 70.837 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας 
αύξηση κατά 7% σε σύγκριση µε το 2007. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA), παρουσίασαν αύξηση κατά 
19,6% και ανήλθαν σε 7.695 χιλ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη µειώθηκαν κατά 18,3% στα 4.919 χιλ. ευρώ. Τα 
αποθέµατα παρουσιάζουν αύξηση κατά 17%  σε σχέση µε την 31/12/2007 και οφείλεται κυρίως στην αύξηση 
των πωλήσεων καθώς και στην αύξηση της τιµής του πετρελαίου (βασικό συστατικό των πρώτων υλών). Οι 
προµηθευτές παρουσιάζουν αύξηση κατά 35% σε σχέση µε την 31/12/2007. 
 
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας κατά το Ά εξάµηνο 2008 ανήλθε σε 47.402 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας 
αύξηση κατά 5% σε σύγκριση µε το 2007. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA), παρουσίασαν αύξηση κατά 
6,4% και ανήλθαν σε 5.884 χιλ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη µειώθηκαν κατά 2,7% στα 3.230 χιλ. ευρώ. Τα 
αποθέµατα παρουσιάζουν αύξηση κατά 14%  σε σχέση µε την 31/12/2007 και οφείλεται κυρίως στην αύξηση 
των πωλήσεων καθώς και στην αύξηση της τιµής του πετρελαίου (βασικό συστατικό των πρώτων υλών). Οι 
προµηθευτές παρουσιάζουν αύξηση κατά 43% σε σχέση µε την 31/12/2007. 
 



ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 30.6.2008 

22 

3. 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 1.1.2007 7.959 12.723 38.617 1.494 2.680 1.054 64.526 
 Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση -78 -86 -114 -3 7 8 -266 

(+) Ενσωµάτωση παγίων νέων θυγατρικών   2.057 52 68  2.177 

(+) Αναπροσαρµογή στην εύλογη αξία 10.177      10.177 

(+) Προσθήκες περιόδου 281 1.215 2.549 85 171 393 4.694 

(-) Μειώσεις περιόδου   -116 -31 -17  -164 

 Σύνολο 31.12.2007 18.339 13.852 42.993 1.597 2.909 1.455 81.144 

 Αποσβέσεις        

 Αποσβέσεις 1.1.2007 44 1.331 8.702 1.006 2.325 - 13.408 

 Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση -2 -15 -38 -5 5  -55 

(+) Προσθήκες περιόδου 12 453 3.373 201 215  4.254 

(-) Μειώσεις περιόδου   -46 -26 -11  -83 

 Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2007 54 1.769 11.991 1.176 2.534 - 17.524 

         

 Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2007 18.285 12.083 31.002 421 375 1.455 63.620 
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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 1.1.2008 18.339 13.852 42.993 1.597 2.909 1.455 81.144 

 Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση -5 21 -162 -4 1 21 -128 

(+) Προσθήκες περιόδου 97 91 1.612 195 140 1.006 3.141 

(-) Μειώσεις περιόδου -624 -539 -110 -48 -132 0 -1.453 

 Σύνολο 30.6.2008 17.807 13.425 44.333 1.740 2.918 2.482 82.704 

 Αποσβέσεις        

 Αποσβέσεις 1.1.2008 54 1.769 11.991 1.176 2.534 - 17.524 

 Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση 0 0 -99 -3 1  -101 

(+) Προσθήκες περιόδου 6 254 1.750 120 57  2.187 

(-) Μειώσεις περιόδου 0 -96 -37 -41 -108  -282 

 Σωρευµένες Αποσβέσεις 30.6.2008 60 1.927 13.605 1.252 2.484 - 19.328 

         

 Αναπόσβεστη Αξία 30.6.2008 17.747 11.498 30.728 488 434 2.482 63.376 
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Πίνακας Μεταβολών Ενσωµάτων Παγίων Εταιρείας (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. 2007 6.450 9.777 27.360 976 2.212 934 47.710 

(+) Αναπροσαρµογή στην εύλογη αξία 10.177      10.177 

(+) Προσθήκες περιόδου 260 966 2.081 6 72 229 3.614 

(-) Μειώσεις περιόδου  0 -31 -15 -9  -55 

 Σύνολο 31.12.2007 16.887 10.743 29.410 967 2.275 1.163 61.446 

         

 Αποσβέσεις        

 Αποσβέσεις 1.1.2007 - 886 5.035 708 2.038 - 8.667 

(+) Προσθήκες περιόδου  312 2.032 135 156  2.635 

(-) Μειώσεις περιόδου  0 -17 -13 -9  -39 

 Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2007 - 1.198 7.050 830 2.185 - 11.263 

         

 Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2007 16.887 9.545 22.360 137 90 1.163 50.183 
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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 1.1.2008 16.887 10.743 29.410 967 2.275 1.163 61.446 

(+) Προσθήκες περιόδου 97 58 1.039 104 74 8 1.380 

(-) Μειώσεις περιόδου   -30  -86  -116 

 Σύνολο 30.6.2008 16.984 10.801 30.419 1.071 2.263 1.171 62.710 

         

 Αποσβέσεις        

 Αποσβέσεις 1.1.2008 - 1.198 7.050 830 2.185 - 11.263 

(+) Προσθήκες περιόδου  165 1.069 71 19  1.324 

(-) Μειώσεις περιόδου   -5  -86  -91 

 Σωρευµένες Αποσβέσεις 30.6.2008 0 1.363 8.114 901 2.118 - 12.496 

         

 Αναπόσβεστη Αξία 30.6.2008 16.984 9.438 22.305 170 145 1.171 50.214 
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� Επί των ενσωµάτων παγίων της Εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα ή άλλα βάρη. 

Επί των ενσωµάτων παγίων του Οµίλου υφίστανται την 30.6.2008 εµπράγµατα βάρη συνολικής αξίας 
681 χιλ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων συνολικού ύψους 656 χιλ. ευρώ. 

 
� Πώληση ακινήτου - Κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις: 

 
Η θυγατρική εταιρία Romcolor 2000 S.A. που εδρεύει στο Βουκουρέστι Ρουµανίας πώλησε ακίνητο 
ιδιοκτησίας της στο Βουκουρέστι, αντί του ποσού των 2.600.000 ευρώ. Εκ της πωλήσεως προέκυψαν 
κέρδη ύψους 5.610.566,67 RON (1.533 χιλ. ευρώ περίπου) τα οποία περιλαµβάνονται στα «άλλα 
έσοδα» της ενοποιηµένης κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου. Περαιτέρω, η Romcolor 2000 S.A. 
υπέγραψε προσύµφωνο για την αγορά έκτασης 38 στρεµµάτων στα νότια προάστια του 
Βουκουρεστίου, αξίας 1.300.000 ευρώ, προκειµένου να κατασκευάσει νέο εργοστάσιο, στο οποίο 
προβλέπεται να µετεγκατασταθεί στα τέλη του 2009. 

 
 
 
4. Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 
 
Η δραστηριότητα της µητρικής εταιρείας αναλύεται σε δύο τοµείς, τον κλάδο πλαστικών και τον κλάδο 
αιολικής ενέργειας: 
 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ποσά σε χιλιάδες  ευρώ 
 

Ενοποιηµένα στοιχεία 30.6.2008 30.6.2007  30.6.2008 30.6.2007 

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 69.325 64.725  1.512 1.572 

Κόστος πωλήσεων -56.495 -53.259  -632 -609 

Μικτά Κέρδη 12.830 11.467  880 963 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων & αποσβέσεων 6.428 5.090  1.267 1.343 

Αποσβέσεις ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος -1.838 -1.745  -391 -387 

Κέρδη προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 4.631 3.463  876 956 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) -808 -451  0 -79 

Κέρδη προ φόρων 5.314 5.987  876 877 
 
 
 
5. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την τρέχουσα και την συγκρίσιµη περίοδο ανήλθε σε 327 
άτοµα και 319 άτοµα αντίστοιχα για την Εταιρεία και σε 673 άτοµα και 651 άτοµα αντίστοιχα για τον Όµιλο. 
 
 
 
6. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
 
 
Τα έσοδα, έξοδα και τα υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρίας µε τα 
συνδεόµενα µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 για την τρέχουσα περίοδο (α΄ εξάµηνο 2008) και την 
προηγούµενη περίοδο (α΄ εξάµηνο 2007), έχουν ως ακολούθως: 
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Ενοποιηµένα Στοιχεία Εταιρία Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

 
Συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα µέρη 30.6.2008 30.6.2007 30.6.2008 30.6.2007 

Α) Έσοδα - - 9.110 8.498 

Β) Έξοδα - - 479 359 

Γ) Απαιτήσεις - - 11.066 9.491 

∆) Υποχρεώσεις - - 1.440 636 

Ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών 
και µελών της διοίκησης 634 641 428 451 

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 59 11 48 0 

Ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 272 133 272 133 
 
 
Αναλυτικότερα, τα έσοδα και έξοδα (αγορές και πωλήσεις) µεταξύ των συνδεδεµένων µερών σωρευτικά 
από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης µέχρι την λήξη της περιόδου που παρουσιάζεται, έχουν ως 
ακολούθως: 
 

Ενοποιηµένα Στοιχεία Εταιρία 
Είδος συναλλαγής 31.3.2008 31.3.2007 31.3.2008 31.3.2007 

Πωλήσεις αποθεµάτων - - 9.080 8.456 

Αγορές αποθεµάτων - - 466 278 

Πωλήσεις παγίων - - 30 42 

Αγορές παγίων - - 0 66 

Παροχή υπηρεσιών - - 0 9 

Τόκοι και συναφή έσοδα / έξοδα - - 13 6 
 
 
 
 
7. ∆εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις, Προβλέψεις: 
 
 
Η µητρική εταιρεία έχει παραχωρήσει εγγυήσεις (µε εγγυητικές επιστολές) ως ακολούθως: 
 
Α) Εγγυήσεις σε θυγατρικές εταιρείες: 
 
Θυγατρική εταιρεία Νόµισµα Ποσό σε Ξένο Νόµισµα 

SENKROMA A.S. (Τουρκία) ∆ολάριο U.S.A. (USD) 730.000 

SHANGHAI HI-TEC PLASTICS CO. LTD (Κίνα) ∆ολάριο U.S.A. (USD) 2.055.000 

ROMCOLOR 2000 S.A. (Ρουµανία) Ευρώ 550.000 

GUINEMONT B.V. (Ολλανδία) Ευρώ 878.758 

AGRIPOLYANE S.A.S.U. (Γαλλία) Ευρώ 4.050.000 
 
 
 
Β) Λοιπές εγγυήσεις: 
 
Η εταιρία έχει παραχωρήσει λοιπές εγγυήσεις συνολικού ύψους 350 χιλ. ευρώ. 
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Γ) Αγωγή από ανταγωνίστρια εταιρεία 
 
Κατά της Μητρικής εταιρείας ασκήθηκε από ανταγωνίστρια εταιρεία 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 εταιρεία 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 σε βάρος των 
αποτελεσµάτων της προηγούµενης χρήσης (2007) ανάλογη πρόβλεψη 450 χιλ. ευρώ (η οποία εµφανίζεται 
στο κονδύλι «λοιπές προβλέψεις» του Ισολογισµού). 
 
 
 
8. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Εταιρείας - Οµίλου: 
 
 

 Επωνυµία Εταιρείας Έδρα 
Ανέλεγκτες φορολογικά 

χρήσεις 
Αριθµός ανέλεγκτων 

χρήσεων 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 2006 – 2007  2 

ΕΤΕΠΛΑ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 2001 – 2007 7 

ROMCOLOR 2000 S.A. ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2006 – 2007  2 

GLOBAL COLORS POLSCA S.A. ΠΟΛΩΝΙΑ 2003 – 2007  5 

SENKROMA A.S. ΤΟΥΡΚΙΑ 2003 – 2007  5 

EGE DOST A.S. ΤΟΥΡΚΙΑ - - 

SHANGHAI HITEC  PLASTICS CO  ΚΙΝΑ 2006 – 2007  2 

AGRIPOLYANE S.A.S.U. ΓΑΛΛΙΑ - - 

GLOBAL COLORS z.a.o. ΡΩΣΙΑ 2006 – 2007 2 

PLASTIKA KRITIS FAR EAST LTD ΚΥΠΡΟΣ 2002 – 2007  6 

RAINBOW TECHNOLOGIES LTD ΚΥΠΡΟΣ 2001 – 2007  7 

GUINEMONT B.V. ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 2005 – 2007  3 

 
 
Σηµειώνεται ότι για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της µητρικής εταιρείας διενεργήθηκε πρόβλεψη  
βασιζόµενη σε ιστορικά στοιχεία ελέγχων από προηγούµενες χρήσεις, συνολικού ύψους την 30.6.2008 50 
χιλ. ευρώ. 
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9. Αναταξινοµήσεις κονδυλίων 
 

  Ενοποιηµένα Στοιχεία Εταιρεία 

  

Συγκριτική 
Παράθεση 

στην τρέχουσα 
περίοδο 

Προηγούµενη 
παρουσίαση 
στην περίοδο Μεταβολή 

Συγκριτική 
Παράθεση 

στην τρέχουσα 
περίοδο 

Προηγούµενη 
παρουσίαση 
στην περίοδο Μεταβολή 

 30/6/2007 30/6/2007  30/06/2007 30/06/2007  

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών & 
επενδυτικών αποτελεσµάτων 4.419 4.419 0 4.252 4.271 -19 

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων 6.433 6.551 -118 5.530 5.572 -42 
 

  Ενοποιηµένα Στοιχεία Εταιρεία 

  

Συγκριτική 
Παράθεση 

στην τρέχουσα 
περίοδο 

Προηγούµενη 
παρουσίαση 
στην περίοδο Μεταβολή 

Συγκριτική 
Παράθεση 

στην τρέχουσα 
περίοδο 

Προηγούµενη 
παρουσίαση 
στην περίοδο Μεταβολή 

 1/4-30/6/07 1/4-30/6/07  1/4-30/6/07 1/4-30/6/07  

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών & 
επενδυτικών αποτελεσµάτων 2.363 2.363 0 2.113 2.132 -19 

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων 3.320 3.437 -117 2.747 2.790 -43 
 
 
Οι µεταβολές στα κέρδη προ φόρων χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων αφορούν 
αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας τα οποία εξαιρέθηκαν. 
Οι µεταβολές στα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων (EBITDA) αφορούν σε έσοδα από απόσβεση κρατικών επιχορηγήσεων που αφαιρέθηκαν από το 
σύνολο των αποσβέσεων.  
 
 
10. Λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις 
 

- Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Εταιρείας και του Οµίλου δεν παρουσιάζουν 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. 
- ∆εν υπάρχει καµία παράβαση όρων δανειακών συµβάσεων της εταιρείας και του οµίλου. 
- ∆εν υπήρξαν εκδόσεις, επαναγορές ή εξοφλήσεις οµολογιών και µετοχών στην τρέχουσα ή την 

συγκρίσιµη περίοδο. 
- Τα οφειλόµενα µερίσµατα αναφέρονται στο σύνολό τους σε κοινές ονοµαστικές µετοχές. Στην 

τρέχουσα και την συγκρίσιµη περίοδο καταβλήθηκαν µερίσµατα 61 χιλ. ευρώ και 412 χιλ. ευρώ  
αντίστοιχα στον Όµιλο, ενώ για την εταιρεία καταβλήθηκαν στην προηγούµενη περίοδο 411 χιλ. 
ευρώ. 
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11. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

∆εν υπάρχουν γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού και µέχρι την έγκριση των Οικονοµικών 
Καταστάσεων που να έχουν ουσιώδη επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις ή τη λειτουργία της Εταιρείας 
και του Οµίλου. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηράκλειο Κρήτης, 12 Σεπτεµβρίου 2008 

Για την «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» 

 

Ο Πρόεδρος του 

∆.Σ. 

Ο ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος 

Ο ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος 

Ο Προϊστάµενος του 

Λογιστηρίου 
Ο Λογιστής 

 

 

 

 

    

Γιάννης Μ. 

Λεµπιδάκης 

Μιχαήλ Ι. 

Λεµπιδάκης 

Εµµανουήλ Ι. 

Λεµπιδάκης 

Γεώργιος Μ. 

Βαλεργάκης 

Ιωάννης Φ. 

Μαροπάκης 

ΑΒ954397 ΑΕ456062 ΑΕ456081      ΑΕ456088 Φ457304 
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