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ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆ΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟΥΥ  
ΠΠρροοςς  ττηηνν  ΕΕττήήσσιιαα  ΤΤαακκττιικκήή  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη  ττωωνν  µµεεττόόχχωωνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  

  
Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, 
 
Το 2007 ήταν µια δύσκολη χρονιά για την Ευρωπαϊκή βιοµηχανία πλαστικών λόγω των υψηλών τιµών των 
πρώτων υλών και του ισχυρού ευρώ.  
 
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, θεωρούµε ιδιαίτερη επιτυχία ότι η εταιρία µας κατάφερε να αυξήσει σηµαντικά τις 
πωλήσεις της και να διατηρήσει το επίπεδο των κερδών. Αποδεικνύει το δυναµισµό που υπάρχει και τις 
σωστές στρατηγικές επιλογές που έχουν γίνει. 
 
Πιο συγκεκριµένα : 
- Οι ενοποιηµένες πωλήσεις αυξήθηκαν από 103 σε 138 εκ. ευρώ (αύξηση 33,9%) ενώ οι πωλήσεις της 

µητρικής αυξήθηκαν από 77 σε 94 εκ. ευρώ (αύξηση 21,2%). Η αύξηση των πωλήσεων προήλθε τόσο 
από οργανική ανάπτυξη όλων των εταιριών του οµίλου όσο και από τις εξαγορές που 
πραγµατοποιήθηκαν στα τέλη του 2006 στη Γαλλία και τη Ρωσία. 

- Τα ενοποιηµένα καθαρά κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθαν σε 9,1 εκ. ευρώ, 
αυξηµένα κατά 15% σε σχέση µε το 2006. Μέρος, πάντως, των κερδών  προέρχεται από έκτακτα κέρδη 
λόγω πώλησης µειοψηφικής συµµετοχής σε εταιρία του εξωτερικού από τη θυγατρική Guinemont BV 
και υπεραξίας που προέκυψε από την εξαγορά των εταιριών Polyane & Prolene στη Γαλλία. 

- Τα κέρδη µετά τους φόρους της µητρικής διατηρήθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα µε το 2006, στο ύψος 
των 6,7 εκ. ευρώ. 

 
Όλες οι κατηγορίες προϊόντων µας (αγροτικά φύλλα, masterbatches, σωλήνες, γεωµεµβράνες, προϊόντα 
ανακύκλωσης) εµφάνισαν θετικό αποτέλεσµα, βεβαίως οι δύο βασικές κατηγορίες, τα αγροτικά φύλλα και τα 
masterbatches καθώς και η αιολική ενέργεια συνεισέφεραν το µεγαλύτερο µέρος των κερδών.  
 
Από τις θυγατρικές µας εταιρίες : 
- Τα καλύτερα αποτελέσµατα εµφάνισε η ROMCOLOR 2000 στη Ρουµανία, µε πωλήσεις 8,6 εκ. ευρώ και  

κέρδη προ φόρων ύψους 1,4 εκ. ευρώ. Η εταιρία προετοιµάζει επένδυση για µετεγκατάσταση σε νέο 
εργοστάσιο που αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι τα τέλη του 2009. Η εισαγωγή της στο Χρηµατιστήριο 
Βουκουρεστίου έχει προσωρινά αναβληθεί λόγω των δυσµενών συνθηκών στις χρηµαταγορές.  

- Η G.C.P. στην Πολωνία είχε επίσης ικανοποιητικά κέρδη που έφτασαν τα 0,6 εκ. ευρώ προ φόρων, σε 
πωλήσεις 8,5  εκ. ευρώ, και συνεχίζει τη θετική αναπτυξιακή της πορεία.  

- Η SENKROMA στην Τουρκία είχε σηµαντική βελτίωση της κερδοφορίας της που έφτασε τα 0,3 εκ. 
ευρώ σε πωλήσεις 7,3 εκ. ευρώ, µέρος των οποίων από βιοµηχανική δραστηριότητα και µέρος από 
εµπορική διάθεση στην Τουρκία προϊόντων παραγωγής άλλων εταιριών του οµίλου.   

- Η Shanghai HiTeC Plastics στην Κίνα συνέχισε την ανοδική της πορεία και πραγµατοποίησε πωλήσεις 
12,3 εκ. ευρώ και κέρδη προ φόρων ύψους 0,4 εκ. ευρώ. Εδραιώνει τη φήµη της στην Κινέζικη αγορά, 
αυξάνει τις εξαγωγές της και εισέρχεται σε νέους τοµείς. Ήδη σχεδιάζουµε νέες επενδύσεις που 
αναµένεται να τεθούν σε λειτουργία το 2009. 

- H Agripolyane στη Γαλλία βρίσκεται σε φάση εκσυγχρονισµού και αναδιάρθρωσης, µια που η εταιρία 
εξαγοράστηκε σε κατάσταση εκκαθάρισης εν λειτουργία. Οι πωλήσεις της έφτασαν τα 21 εκ. ευρώ. 
Υπήρξαν πολλά έκτακτα έξοδα που οδήγησαν σε ζηµία ύψους 1,1 εκ. ευρώ. Ζηµίες, µικρότερου ύψους, 
αναµένουµε και για τη χρήση 2008. 

- Τέλος, η Stalker G.C. στη Ρωσία αντιµετωπίζει ακόµα κάποια προβλήµατα «νηπιακής ηλικίας», κυρίως 
οργανωτικής φύσης, και εµφάνισε ζηµία ύψους 0,1 εκ. ευρώ σε πωλήσεις 2,4 εκ. ευρώ. Προωθείται 
συγχώνευση µε την εµπορική εταιρία RGC o.o.o. που διανέµει από χρόνια τα προϊόντα της εταιρίας µας 
στη ρωσική αγορά. 

 
Κατά τη διάρκεια του 2007 υλοποιήθηκαν µια σειρά από επενδύσεις στο εργοστάσιό µας στο Ηράκλειο, µε 
σηµαντικότερες την εγκατάσταση µεγάλης γραµµής παραγωγής masterbatches, το κέντρο logistics στη 
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ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου (Θεσσαλονίκη) και µια νέα γραµµή πλυντηρίων στη µονάδα ανακύκλωσης πλαστικών για 
αύξηση της δυναµικότητας. 
 
Η χρηµατοοικονοµική διάρθρωση της εταιρίας και του οµίλου είναι εξαιρετικά ισχυρή, µε ενοποιηµένα ίδια 
κεφάλαια ύψους 93,2 εκ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 63,2% του ενεργητικού. Το γεγονός αυτό, σε 
συνδυασµό µε το σωστό «πλασάρισµα» στη διεθνή σκακιέρα, µας επιτρέπει να ατενίζουµε το µέλλον µε 
σιγουριά και αισιοδοξία. 
 
Σε σχέση µε πιθανούς κινδύνους στους οποίους η εταιρία είναι εκτεθειµένη, σηµειώνουµε τα ακόλουθα : 
- Η εταιρία και οι θυγατρικές της υπόκεινται σε κινδύνους µεταβολής τιµών των πρώτων υλών που είναι 

παράγωγα του πετρελαίου καθώς και συναλλαγµατικών ισοτιµιών, 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.΄ 

- Η εταιρία εκτίθεται επίσης σε πιστωτικό κίνδυνο λόγω της παροχής εµπορικών πιστώσεων στους πελάτες 
της, όµως υπάρχει εσωτερικό σύστηµα προσεκτικής παρακολούθησης και ελέγχου των πιστώσεων για 
περιορισµό του κινδύνου, ενώ µέρος των εξαγωγών της µητρικής εταιρίας ασφαλίζεται στον Ο.Α.Ε.Π. 
Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι κανένας πελάτης του οµίλου (πλην της ∆ΕΗ) δεν υπερβαίνει σε κύκλο 
εργασιών το 2 % των ενοποιηµένων πωλήσεων. 

- Η ισχυρή χρηµατοοικονοµική θέση, οι ταµειακές ροές και τα εγκεκριµένα χρηµατοδοτικά όρια της 
εταιρίας µε ισχυρές τράπεζες µε τις οποίες έχει άψογη συνεργασία για πολλά χρόνια, εξασφαλίζουν ότι 
δεν υφίσταται κίνδυνος ρευστότητας και ταµειακών ροών. 

 
Στα επενδυτικά µας πλάνα του 2008-2009 περιλαµβάνονται µεγάλη γραµµή παραγωγής για µαύρα 
masterbatches στο εργοστάσιο Ηρακλείου (αναµένεται έναρξη λειτουργίας τον Απρίλιο 2008), επέκταση του 
εργοστασίου Πολωνίας και εγκατάσταση 2 νέων γραµµών παραγωγής, κατασκευή νέου εργοστασίου στη 
Ρουµανία, αγορά ή ενοικίαση νέου χώρου παραγωγής στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας και νέα γραµµή 
παραγωγής στο εργοστάσιο της Σαγκάης. Μια σειρά από επενδύσεις εκσυγχρονισµού γίνονται επίσης στο 
εργοστάσιο της Γαλλίας. 
 
Για το 2008, έχουν υλοποιηθεί όλες οι επενδύσεις που είχαν σχεδιασθεί στο εργοστάσιο Ηρακλείου και 
έχουµε αυξηµένη δυναµικότητα για να κατακτήσουµε νέες αγορές. Τα προϊόντα µας έχουν διεθνή φήµη και 
αναγνώριση, οι οικονοµίες κλίµακας λόγω του µεγέθους του οµίλου αλλά και η καθετοποιηµένη παραγωγική 
δοµή της εταιρίας εξασφαλίζουν ανταγωνιστικό κόστος ενώ το τµήµα Έρευνας-Ανάπτυξης συνεχώς 
«τροφοδοτεί» τη φαρέτρα της εταιρίας µε νέα προϊόντα. 
 
Αναµένουµε οι ενοποιηµένες πωλήσεις µας το 2008 να φθάσουν τα 145 - 150 εκ. ευρώ και τα ενοποιηµένα 
κέρδη µετά τους φόρους και τα δικαιώµατα µειοψηφίας τα 9 - 10 εκ. ευρώ. 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 

 
Ηράκλειο Κρήτης, 27 Μαρτίου 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.                                              Οικονοµικές Καταστάσεις 1/1 – 31/12/2007 

5 

ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΥΥ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ  
 
Προς τους Μετόχους της 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

 

Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων 
 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 
- ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η Εταιρεία), που αποτελούνται από τον 
ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2007 και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών 
λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 
 
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και 
διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών 
καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή 
περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια 
λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 
 
Ευθύνη Ελεγκτή 
 
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό 
µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα 
∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας 
και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές 
καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε 
τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται 
κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των 
οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής 
λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για 
την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο 
έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που 
εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της 
συνολικής παρουσίασης  των οικονοµικών καταστάσεων. 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεµελίωση της γνώµης µας. 
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Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη 
άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 31 

∆εκεµβρίου 2007, την 
χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις Ταµειακές τους Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας, εφιστούµε την προσοχή σας 
στη σηµείωση 26 που παρατίθεται στις Σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται 
αναφορά στο γεγονός ότι υφίστανται φορολογικές δηλώσεις - τόσο της Μητρικής εταιρείας όσο και των 
θυγατρικών εταιρειών της που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση - οι οποίες δεν έχουν εξετασθεί από τις 
φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων 
κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι 
δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ’ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις 
οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. 
 
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων. 
 
Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές 
καταστάσεις. 
 

 
Αθήνα, 28η Μαρτίου 2008 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

∆ηµήτριος Χ. Σµαΐλης  

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12221 

 

 

  
ΦΦωωκκ..  ΝΝέέγγρρηη  33,,  ΑΑθθήήνναα  
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Ενοποιηµένα Στοιχεία  Εταιρεία (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

 
1. Ισολογισµός της 31ης ∆εκεµβρίου 2007  2006  2007  2006 
 Σηµ.        

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         

Ενσώµατα πάγια 1 63.620  51.118  50.183  39.043 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2 526  465  97  130 

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 3 47  1.048  12.352  11.738 

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 4 282  239  144  144 

Λοιπές απαιτήσεις 5 948  922  132  132 

  65.423  53.792  62.908  51.187 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία          

Αποθέµατα 6 29.320  19.821  17.163  13.043 

Πελάτες 7 42.503  39.583  43.873  38.801 

Λοιπές απαιτήσεις & µεταβατικοί λογαριασµοί 8 5.870  4.670  3.421  4.105 

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 4 503  588  492  588 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 9 3.795  3.419  798  958 

  81.991  68.081  65.747  57.495 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  147.414  121.873  128.655  108.682 
         

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ         

Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής:         

Μετοχικό Κεφάλαιο 10 8.761  8.761  8.761  8.761 

Υπέρ το άρτιο 10 10.594  10.594  10.594  10.594 

Αποθεµατικά εύλογης αξίας 1 16.638  9.483  16.294  9.108 

Λοιπά αποθεµατικά 11 34.912  32.936  34.802  32.756 

Αποτελέσµατα εις νέον  17.781  12.451  14.046  11.026 

  88.686  74.225  84.497  72.246 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας:  4.544  4.366  -  - 

Σύνολο καθαρής θέσης  93.230  78.591  84.497  72.246 
         

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις         

∆άνεια 12 13.610  3.241  12.009  1.250 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 13 5.693  2.426  5.599  2.560 

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 14 1.548  1.110  1.278  1.094 

Λοιπές προβλέψεις 15 450  0  450  0 

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 16 570  397  317  397 

  21.871  7.174  19.653  5.301 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις         

Προµηθευτές  14.062  9.752  9.597  8.202 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 12 11.956  20.197  10.579  18.033 

Μακροπρόθεσµα δάνεια πληρωτέα στην επόµενη χρήση 12 1.665  1.937  1.500  1.878 

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 24 938  1.161  883  953 

Λοιπές υποχρεώσεις & µεταβατικοί λογαριασµοί 17 3.692  3.061  1.946  2.069 

  32.313  36.108  24.505  31.135 
Σύνολο υποχρεώσεων  54.184  43.282  44.158  36.436 
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων  147.414  121.873  128.655  108.682 
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Ενοποιηµένα Στοιχεία  Εταιρεία (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

 
2. Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως  1.1 – 31.12.2007  1.1 – 31.12.2006  1.1 – 31.12.2007  1.1 – 31.12.2006 
 Σηµ.        
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 18 137.529  102.729  94.031  77.560 
Κόστος πωλήσεων 20 -111.072  -78.895  -75.093  -59.894 
Μικτά Κέρδη  26.457  23.834  18.938  17.666 
Άλλα έσοδα 19 833  640  423  366 
Έξοδα διαθέσεως 20 -9.084  -7.575  -6.654  -6.090 
Έξοδα διοικήσεως 20 -6.523  -4.210  -2.586  -2.158 
Άλλα έξοδα 20 -2.437  -1.059  -1.101  -536 
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων  9.246  11.630  9.020  9.248 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 21 -1.252  -1.033  -1.070  -789 
Συναλλαγµατικές διαφορές  301  -117  1  -13 
Κέρδη / Ζηµίες από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 22 -83  -51  -89  -55 
Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις 3 2.744  0  184  136 
Καθαρά Κέρδη προ φόρων  10.956  10.429  8.046  8.527 
Φόρος εισοδήµατος 23 -1.510  -2.287  -1.378  -1.853 
Καθαρά Κέρδη περιόδου  9.446  8.142  6.668  6.674 

         
Τα Καθαρά Κέρδη της περιόδου κατανέµονται σε:         

- Μετόχους της µητρικής εταιρείας  9.089  7.912  6.668  6.674 
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας  357  230  -  - 

  9.446  8.142  6.668  6.674 

         
Κέρδη κατά µετοχή 
που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής:         

- Βασικά σε ευρώ  0,33  0,29  0,24  0,24 
         
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε ευρώ)      0,065  0,065 
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3. 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 1.1.2006 8.761  10.594  9.780  28.492  10.603  4.239  72.469 

Νοµισµατικές προσαρµογές       -134    -67  -201 

Προσαρµογές αναβαλλόµενoυ φόρου εισοδήµατος     143        143 

Εξαγορά δικαιωµάτων µειοψηφίας θυγατρικής         -44  3  -41 

Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων     -2        -2 

Απόσβεση υπεραξίας αναπροσ/γής σε κέρδη εις νέον     -438  60  378    0 

Καθαρό εισόδηµα κατ’ ευθείαν στα Ίδια Κεφάλαια 0  0  -297  -75  334  -64  -101 
              

Καθαρό κέρδος περιόδου 1.1 - 31.12.2006         7.912  230  8.142 

Καθαρό κέρδος που καταχωρήθηκε (συνολικά) 0  0  -297  -74  8.246  166  8.041 
              

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικά       4.518  -4.518    0 

∆ιανεµηθέντα κέρδη         -1.880  -39  -1.919 

       4.518  -6.398  -39  -1.919 
              

Υπόλοιπο την 31.12.2006 8.761  10.594  9.483  32.936  12.451  4.366  78.591 
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3. α) Ενοποιηµένη Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (συνέχεια) 
 

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       -214    -193  -407 

Προσαρµογές αναβαλλόµενoυ φόρου εισοδήµατος         6    6 

Αναπροσαρµογή παγίων στην εύλογη αξία (µικτό ποσό)     10.177        10.177 

Αναπροσαρµογή παγίων στην εύλογη αξία (φόρος)     -2.544        -2.544 

Απόσβεση υπεραξίας αναπροσ/γής σε κέρδη εις νέον     -473  59  413  1  0 

Μεταφορά αποθεµατικών (ίδιας συµµετοχής 
επενδύσεων) σε κέρδη εις νέον       -1.539  1.539    0 

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής           32  32 

Μεταβολή ποσοστού συµµετοχής σε θυγατρική     -5  -12  -2  18  -1 

Καθαρό εισόδηµα κατ’ ευθείαν στα Ίδια Κεφάλαια 0  0  7.155  -1.706  1.956  -142  7.263 
              

Καθαρό κέρδος περιόδου 1.1 - 31.12.2007         9.089  357  9.446 

Καθαρό κέρδος που καταχωρήθηκε (συνολικά) 0  0  7.155  -1.706  11.045  215  16.709 
              

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικά       3.682  -3.682    0 

∆ιανεµηθέντα κέρδη         -2.033  -37  -2.070 

 0  0  0  3.682  -5.715  -37  -2.070 
              

Υπόλοιπο την 31.12.2007 8.761  10.594  16.638  34.912  17.781  4.544  93.230 
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3. β) Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας 
 
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 1.1.2006 8.761  10.594  9.399  28.291  10.265  67.310 
Προσαρµογές αναβαλλόµενoυ φόρου εισοδήµατος     143      143 
Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων     -2      -2 
Απόσβεση υπεραξίας αναπροσαρµογής σε κέρδη εις νέον       -432  60  372  0 
Καθαρό εισόδηµα απ’ ευθείας στην Καθαρή Θέση     -291  60  372  141 
            
Καθαρό κέρδος περιόδου 1.1 - 31.12.2006           6.674  6.674 
Καθαρό κέρδος που καταχωρήθηκε (συνολικά)     -291  60  7.046  6.815 
            
Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικά       4.405  -4.405  0 
∆ιανεµηθέντα κέρδη             -1.880  -1.880 
     0  4.405  -6.285  -1.880 
            
Υπόλοιπο την 31.12.2006 8.761  10.594  9.108  32.756  11.026  72.246 
            
Αναπροσαρµογή παγίων στην εύλογη αξία (µικτό ποσό)      10.177      10.177 
Αναπροσαρµογή παγίων στην εύλογη αξία (φόρος)      -2.544      -2.544 
Απόσβεση υπεραξίας αναπροσαρµογής σε κέρδη εις νέον     -447  60  388  0 
Μεταφορά αποθεµατικών (ίδιας συµµετοχής επενδύσεων) 
σε κέρδη εις νέον       -1.539  1.539  0 
Καθαρό εισόδηµα απ’ ευθείας στην Καθαρή Θέση 0  0  7.186  -1.479  1.927  7.633 
            
Καθαρό κέρδος περιόδου 1.1 - 31.12.2007         6.668  6.668 
Καθαρό κέρδος που καταχωρήθηκε (συνολικά) 0  0  7.186  -1.479  8.595  14.301 
            
Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικά       3.525  -3.525  0 
∆ιανεµηθέντα κέρδη         -2.050  -2.050 
 0  0  0  3.525  -5.575  -2.050 
            
Υπόλοιπο την 31.12.2007 8.761  10.594  16.294  34.802  14.046  84.497 
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4. α) Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµιακών Ροών 
 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

 1.1. – 31.12.2007  1.1. – 31.12.2006 

Λειτουργικές δραστηριότητες     

Κέρδη προ φόρων  10.956  10.429 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:     
Αποσβέσεις  4.340  3.830 

Προβλέψεις και άλλα µη ταµιακά έξοδα /έσοδα  704  13 

Συναλλαγµατικές διαφορές   -442  125 

Αποτελέσµατα  επενδυτικής δραστηριότητας  -2.773  -14 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)  1.252  1.033 

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:     
Αποθέµατα  -8.607  331 

Πελάτες   -3.047  -5.128 

Άλλες απαιτήσεις  -1.125  -1.761 

Προµηθευτές  4.326  -2.871 

Λοιπές υποχρεώσεις   306  -80 

Μείον:     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα  -1.203  -1.036 

Καταβληµένοι φόροι  -1.551  -1.560 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  3.136  3.311 

Επενδυτικές δραστηριότητες     

Απόκτηση θυγατρικών συγγενών και λοιπών επενδύσεων  -100  -1.699 

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  -4.925  -5.184 

Εισπράξεις από πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών επενδύσεων  1.725  5 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και αυλών παγίων  89  173 

Μερίσµατα εισπραχθέντα   7  7 

Τόκοι εισπραχθέντες  113  - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  -3.091  -6.698 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις / πληρωµές από αύξηση / µείωση  µετοχικού κεφαλαίου  32  - 

Εισπράξεις / εξοφλήσεις  δανείων  2.258  6.125 

Μερίσµατα πληρωθέντα  -2.068  -1.918 

Εισπράξεις επιχορηγήσεων  253  - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)  475  4.207 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ)  520  820 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  3.419  2.609 

Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών  -144  -10 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  3.795  3.419 
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4. β) Κατάσταση Ταµιακών Ροών Εταιρείας 
 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

 1.1. – 31.12.2007  1.1. – 31.12.2006 

Λειτουργικές δραστηριότητες     

Κέρδη προ φόρων  8.046  8.527 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:     
Αποσβέσεις  2.684  2.649 

Προβλέψεις και άλλα µη ταµιακά έξοδα /έσοδα  895  8 

Συναλλαγµατικές διαφορές   -41  -46 

Αποτελέσµατα  επενδυτικής δραστηριότητας  -217  -154 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)  1.070  789 

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:     
Αποθέµατα  -4.120  -131 

Πελάτες   -5.408  -3.293 

Χρεόγραφα και άλλα χρηµατοοικονοµικά µέσα προς µεταπώληση  -  -5 

Άλλες απαιτήσεις  538  -1.420 

Προµηθευτές  1.401  -2.941 

Λοιπές υποχρεώσεις   -225  218 

Μείον:     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα  -1.007  -817 

Καταβληµένοι φόροι  -953  -1.571 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  2.663  1.813 

Επενδυτικές δραστηριότητες     

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων  -659  -2.095 

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  -3.674  -3.709 

Εισπράξεις από πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών επενδύσεων  0  5 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και αυλών παγίων  84  37 

Τόκοι εισπραχθέντες  53  0 

Μερίσµατα εισπραχθέντα   327  7 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  -3.869  -5.755 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις / εξοφλήσεις  δανείων  3.094  6.310 

Μερίσµατα πληρωθέντα  -2.048  -1.880 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)  1.046  4.430 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ)  -160  488 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  958  470 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  798  958 
 
 
Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις ακόλουθες σελίδες (14 – 44) 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. 
 
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 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 98,87%  ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

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

SHANGHAI HI TECH  PLASTICS CO  Πλαστικά ΚΙΝΑ  65,15% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

STALKER G.C. O.O.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 Παροχή υπηρεσιών ΚΥΠΡΟΣ 86,87%  ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

RAINBOW  TECHNOLOGIES LTD Holding ΚΥΠΡΟΣ 100%  ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

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

 
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 2007, είχε ως εξής: 
 
Πρόεδρος: Ιωάννης Λεµπιδάκης, Αντιπρόεδροι: Κωνσταντίνος Περάκης, Άννα Λεµπιδάκη, ∆ιευθύνων 
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 ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2007, έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της εταιρείας την 27η Μαρτίου 2008. 
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6. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η Εταιρεία 
 
 
6.1 Πλαίσιο κατάρτισης των ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων  
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.”  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 την 31η ∆εκεµβρίου 2007. 
 

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 λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία και παρουσίαση των ετησίων οικονοµικών 
καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2007 και περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρµοσθεί σε όλες τις 
περιόδους που παρουσιάζονται. 
 
 
Τροποποιήσεις Προτύπων και διερµηνείες: 
 
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2007. Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει αλλαγές 
στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 
 

Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των παρόντων οικονοµικών καταστάσεων, ορισµένα λογιστικά πρότυπα, 
τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν ακόµα υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι η υιοθέτηση αυτών σε µελλοντικές περιόδους δεν θα επιφέρει 
ουσιώδη επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις.  
 
 
 
6.2 Ενοποίηση 
 
 
Θυγατρικές επιχειρήσεις 
 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής 
εταιρείας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και των οικονοµικών µονάδων που ελέγχονται άµεσα ή 
έµµεσα από την εταιρεία την 31η ∆εκεµβρίου 2007. 
  
Έλεγχος επιτυγχάνεται όπου η εταιρεία έχει την εξουσία να καθορίζει τις χρηµατοοικονοµικές και 
λειτουργικές αποφάσεις µιας οικονοµικής µονάδας µε σκοπό την απόκτηση οφέλους από τις δραστηριότητες 
της.  
 

Κατά την εξαγορά µιας επιχείρησης αποτιµώνται, στην εύλογη αξία τους, τα στοιχεία του ενεργητικού, του 
παθητικού καθώς και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις της κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς. 
Το κόστος της εξαγοράς, κατά το ποσό που υπερβαίνει την εύλογη αξία του εξαγοραζόµενου καθαρού 
ενεργητικού (ενεργητικό – παθητικό – ενδεχόµενες υποχρεώσεις), καταχωρείται ως υπεραξία στη χρήση κατά 
οποία έγινε η εξαγορά. Στην περίπτωση που το κόστος εξαγοράς είναι µικρότερο της ανωτέρω εύλογης αξίας 
αυτή η διαφορά καταχωρείται στα αποτελέσµατα της χρήσης εντός της οποίας έγινε η εξαγορά.  
 

Η υπεραξία που προκύπτει από την απόκτηση νέων θυγατρικών εταιρειών ή και συγγενών, απεικονίζεται στα 
άυλα πάγια και εξετάζεται σε ετήσια βάση για τυχόν αποµείωσή της 
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Τα δικαιώµατα της µειοψηφίας καταχωρούνται κατά την αναλογία τους επί της εύλογης αξίας. Σε επόµενες 
χρήσεις, τυχόν ζηµίες µερίζονται στη µειοψηφία κατ’ αναλογία, επιπλέον των δικαιωµάτων µειοψηφίας.  
 

Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών προσαρµόζονται κατάλληλα, ώστε να συντάσσονται βάσει των 
λογιστικών αρχών του Οµίλου. 
 

Κατά την ενοποίηση, οι διεταιρικές συναλλαγές, τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα και τα ενδοεταιρικά έσοδα και 
έξοδα, απαλείφονται. 
 

Στις οικονοµικές καταστάσεις της Μητρικής εταιρείας, οι επενδύσεις σε θυγατρικές αποτιµώνται στο κόστος 
κτήσεώς του και εξετάζονται για αποµείωση. 
 
 
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 
 
Συγγενής είναι η οικονοµική µονάδα στην οποία ο όµιλος έχει την δυνατότητα να ασκεί ουσιώδη επιρροή, 
αλλά όχι έλεγχο ή από κοινού έλεγχο. Η ουσιώδης επιρροή ασκείται µέσω της συµµετοχής στις 
χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές αποφάσεις της οικονοµικής µονάδας. 
 

Οι επενδύσεις σε συγγενείς απεικονίζονται στον ισολογισµό στο κόστος, προσαρµοζόµενο στις 
µεταγενέστερες µεταβολές του µεριδίου του Οµίλου στο καθαρό ενεργητικό της συγγενούς και λαµβάνοντας 
υπόψη τις τυχόν αποµειώσεις της αξίας µεµονωµένων επενδύσεων. Ζηµίες συγγενών επιχειρήσεων επιπλέον 
των δικαιωµάτων του οµίλου σε αυτές, δεν καταχωρούνται. 
 

Στις περιπτώσεις που ο όµιλος διενεργεί συναλλαγές µε µια συγγενή επιχείρηση, τα σχετικά κέρδη και οι 
ζηµίες απαλείφονται κατά το ποσοστό συµµετοχής του οµίλου στη συγκεκριµένη συγγενή. Τυχόν ζηµίες σε 
συναλλαγές παρέχουν αποδείξεις αποµείωσης της αξίας του µεταβιβαζόµενου στοιχείου του ενεργητικού, 
περίπτωση στην οποία διενεργείται σχετική πρόβλεψη αποµείωσης. 
 
 
6.3 Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 
Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειµένου να 
παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από 
εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. 
 

Ως γεωγραφικός τοµέας ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες 
και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 
 
 
6.4  Συναλλαγµατικές µετατροπές 
 
(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης 
 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου αποτιµώνται µε χρήση του 
νοµίσµατος του οικονοµικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό νόµισµα). 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα της 
µητρικής εταιρείας και νόµισµα αναφοράς. 
 
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα λογαριασµών 
 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα βάσει των ισοτιµιών που 
υφίστανται κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. 
Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από µετατροπή των νοµισµατικών 
στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα κατά την διάρκεια της περιόδου και κατά την ηµεροµηνία 
ισολογισµού µε τις υπάρχουσες ισοτιµίες, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. 
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(γ) Εταιρείες του Οµίλου 
 
Η µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου οι οποίες έχουν διαφορετικό 
λειτουργικό νόµισµα από την µητρική γίνεται ως εξής: 
• Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες που υπάρχουν κατά την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
• Τα ίδια κεφάλαια µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες που υπήρχαν κατά την ηµεροµηνία που προέκυψαν. 
• Τα έσοδα και τα έξοδα µετατρέπονται µε τις µέσες ισοτιµίες περιόδου, εκτός εάν οι συναλλαγµατικές 

ισοτιµίες έχουν σηµαντική διακύµανση. 
 
Οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται σε ειδικό λογαριασµό στα Ίδια Κεφάλαια και 
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα µε την πώληση των επιχειρήσεων αυτών. 
 
Η υπεραξία και οι προσαρµογές των εύλογων αξιών που προκύπτουν κατά την απόκτηση οικονοµικών 
µονάδων εξωτερικού µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες της ηµεροµηνίας ισολογισµού. 
 
 
6.4 Ενσώµατες πάγιες ακινητοποιήσεις 
 
Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα και µηχανήµατα αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, η οποία 
προσδιορίστηκε από ανεξάρτητους εκτιµητές, µειωµένα κατά τις µεταγενέστερα σωρευµένες αποσβέσεις και 
τυχόν ζηµίες αποµείωσης. 
 

Αυξήσεις στην λογιστική αξία των παραγωγικών ακινήτων και µηχανηµάτων που προκύπτουν από την 
αναπροσαρµογή στην εύλογη αξία, καταχωρούνται σε αποθεµατικό των Ιδίων Κεφαλαίων, εκτός εάν αφορά 
σε αναστροφή µειωτικής αναπροσαρµογής (υποτίµησης) που είχε καταχωρηθεί στα έξοδα. Σε αυτή την 
περίπτωση ισόποσο µέρος της αναπροσαρµογής καταχωρείται στα έσοδα. 
Μειώσεις στη λογιστική αξία, που προκύπτουν από την αναπροσαρµογή, καταχωρούνται στα έξοδα αφού 
πρώτα διαγραφεί το τυχόν σχηµατισµένο αποθεµατικό αναπροσαρµογής για το συγκεκριµένο περιουσιακό 
στοιχείο. 
Η διαφορά µεταξύ των αποσβέσεων που διενεργούνται επί της αναπροσαρµοσµένης αξίας των παραγωγικών 
ακινήτων και µηχανηµάτων και οι οποίες καταχωρούνται στα έξοδα και των αποσβέσεων που βασίζονται στο 
κόστος κτήσεώς τους, µεταφέρεται από το αποθεµατικό αναπροσαρµογής κατ’ ευθείαν στα κέρδη εις νέον. 
 

Τα υπόλοιπα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία (επενδύσεις σε ακίνητα, έπιπλα, µεταφορικά µέσα και 
λοιπός εξοπλισµός) αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν ζηµίες 
αποµείωσης. 
 

Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της 
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Για τα ιδιοχρησιµοποιούµενα 
ακίνητα και µηχανήµατα που αποτιµώνται στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεµατικό αναπροσαρµογής 
που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την πώληση, µεταφέρεται στα κέρδη εις νέον.  
 

Οι αποσβέσεις των ενσώµατων παγίων υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης 
ζωής τους, η οποία υπόκειται σε επανεξέταση σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Υπολειµµατικές αξίες δεν 
αναγνωρίζονται. 
Η ωφέλιµη ζωή των ενσωµάτων παγίων έχει ως ακολούθως: 
 

Κατηγορία παγίων 
Υπολειπόµενη 
Ωφέλιµη διάρκεια σε έτη 

Κτίρια και τεχνικά έργα Από 16 έως 36 έτη 
Μηχανήµατα, τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός Από 3 έως 25 έτη 
Μεταφορικά Μέσα 5 έτη 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός γραφείων Από 3 έως 11 έτη 
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Η καταχώρηση των προσθηκών στα βιβλία, γίνεται στο κόστος κτήσης, το οποίο περιλαµβάνει όλες τις 
άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε 
επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώµατων παγίων µόνον αν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά 
οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρεία και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και 
συντηρήσεις, καταχωρούνται σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσης. 
 

Τα παραγωγικά πάγια περιουσιακά στοιχεία ή αυτά για τα οποία δεν έχει προσδιοριστεί η χρήση τους και 
βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής, απεικονίζονται στο κόστος µειωµένα κατά τις τυχόν ζηµίες 
αποµείωσης. Η απόσβεση αυτών των παγίων, όπως και των υπολοίπων του οµίλου, αρχίζει όταν τα αυτά 
είναι έτοιµα για χρήση. 
 
 
6.5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Λογισµικά Προγράµµατα Η/Υ: 
 

Αποτιµώνται στην εύλογη αξία µείον τις αποσβέσεις και τυχόν ζηµιές αποµείωσης. Οι αποσβέσεις 
διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία 
κυµαίνεται από 4 έως 5 έτη. Η προκύπτουσα υπεραξία καταχωρείται σε αποθεµατικό των Ιδίων Κεφαλαίων, 
το οποίο αντιµετωπίζεται όµοια µε αυτό που προέκυψε από την αναπροσαρµογή των ενσωµάτων 
περιουσιακών στοιχείων (βλ. 7.4). 
 
 
6.6 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για αποµείωση της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική 
αξία τους δεν θα ανακτηθεί. 
Ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την 
πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Εάν η ανακτήσιµη αξία είναι µικρότερη 
της αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία µειώνεται έως το ύψος της ανακτήσιµης. 
 

Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία προκύπτουν, 
εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρµοστεί, οπότε η ζηµία αποµείωσης µειώνει το αντίστοιχο 
αποθεµατικό αναπροσαρµογής. 
Όταν σε µεταγενέστερη χρήση η ζηµία αποµείωσης πρέπει να αναστραφεί, η αναπόσβεστη αξία του 
περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρηµένης εκτίµησης της ανακτήσιµης αξίας, στο 
βαθµό που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε προσδιοριστεί εάν δεν 
είχε καταχωρηθεί η ζηµία αποµείωσης σε προηγούµενες χρήσεις. 
Η αναστροφή της ζηµίας αποµείωσης καταχωρείται στα έσοδα, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει 
αναπροσαρµοστεί, οπότε αναστροφή της ζηµίας αποµείωσης αυξάνει το αντίστοιχο αποθεµατικό 
αναπροσαρµογής. 
 
 
6.7 Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία 
 
 
Ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες: 
 
α) ∆άνεια και Απαιτήσεις 
 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες 
πληρωµές και τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. ∆ηµιουργούνται όταν ο όµιλος δίνει 
χρήµατα ή παρέχει αγαθά και υπηρεσίες και δεν υπάρχει πρόθεση για την πώληση αυτών των στοιχείων. 
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β) ∆ιακρατούµενες ως την λήξη επενδύσεις 
 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες 
πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία ο Όµιλος έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τα 
διακρατήσει ως την λήξη τους. 
 
γ) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε δεν µπορούν να 
ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες είτε έχουν ορισθεί σε αυτήν την κατηγορία. 
Συµπεριλαµβάνονται στα µακροπρόθεσµα στοιχεία του ενεργητικού, εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχει 
πρόθεση από τη ∆ιοίκηση τα στοιχεία αυτά να πωληθούν εντός ενός έτους από τη δηµοσίευση των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
 

Οι επενδύσεις αρχικά καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους η οποία προσαυξάνεται µε τις άµεσα 
επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες. 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις και οι διακρατούµενες ως την λήξη επενδύσεις, µεταγενέστερα αποτιµώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. 
 

Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται σε εύλογες αξίες και οι 
µεταβολές από την αποτίµηση καταχωρούνται κατ’ ευθείαν στα ίδια κεφάλαια, από όπου και µεταφέρονται 
στα κέρδη ή τις ζηµίες µε την πώληση αυτών των περιουσιακών στοιχείων ή όταν τα στοιχεία αυτά 
αποµειωθούν. 
Σε περίπτωση που για κάποιους συµµετοχικούς τίτλους δεν υπάρχει αξιόπιστη αποτίµηση της εύλογης αξίας 
τους, τότε αυτοί αποτιµώνται στο κόστος, µείον τυχόν ζηµίες αποµείωσης. 
 
Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού ο Όµιλος εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 
συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία είναι αποµειωµένα. 
 
 
6.8 Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και της καθαρής 
ρευστοποιήσιµης αξίας. 
Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού όρου, η οποία ακολουθείται παγίως. 
Το κόστος των ετοίµων προϊόντων και των ηµιτελών αποθεµάτων περιλαµβάνει το κόστος των άµεσων 
υλικών, το άµεσο εργατικό κόστος και τα γενικά βιοµηχανικά έξοδα. Κόστος δανεισµού δεν περιλαµβάνεται 
στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. 
Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα 
πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας, αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης, όπου συντρέχει 
περίπτωση. 
 
 
6.9 Απαιτήσεις από πελάτες 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η οποία είναι η αξία της 
συναλλαγής, και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από 
επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι ο Όµιλος δεν είναι σε θέση 
να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης 
καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 
 
 
6.10 ∆ιαθέσιµα & ισοδύναµα διαθεσίµων 
 
Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία του οµίλου καθώς και τραπεζικές καταθέσεις όψεως και 
βραχυπρόθεσµες, µέχρι τρεις µήνες, επενδύσεις υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαµηλού ρίσκου. 
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6.11 Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. ∆εν υπάρχει τµήµα του καλυφθέντος κεφαλαίου που 
ακόµα δεν έχει καταβληθεί, ούτε αριθµός ή συνολική ονοµαστική αξία και είδος µετοχών που δεν έχουν 
εξολοκλήρου εξοφληθεί. 
 
 
6.12 ∆ανεισµός 
 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη για την 
πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του 
πραγµατικού επιτοκίου. 
 
 
6.13 Τρέχων και Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος 
 
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται βάσει των οικονοµικών καταστάσεων κάθε µιας εκ των εταιρειών 
που συµπεριλαµβάνονται στην ενοποίηση, σύµφωνα µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία της χώρας 
εγκατάστασής τους, εφαρµόζοντας τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές. 
 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 
προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων 
και υποχρεώσεων. Υπολογίζεται µε τη χρήση των φορολογικών συντελεστών που ισχύουν κατά την 
ηµεροµηνία των ισολογισµών και οι οποίοι θα εφαρµοστούν στον χρόνο που οι προσωρινές διαφορές θα 
ανακτηθούν. 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία εκτιµάται ότι θα 
υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί 
την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 
 
 
6.14 Παροχές στο προσωπικό 
 
Η υποχρέωση της εταιρείας προς τα πρόσωπα που µισθοδοτούνται από αυτήν, για την µελλοντική καταβολή 
παροχών ανάλογα µε τον χρόνο προϋπηρεσίας του καθενός, προσµετράται και απεικονίζεται µε βάση το 
αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού, προεξοφληµένο στην παρούσα αξία του, σε σχέση µε τον προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του.  
 
 
6.15 Κρατικές επιχορηγήσεις για ενσώµατα πάγια 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στο 
µακροπρόθεσµο παθητικό ως αναβαλλόµενα έσοδα και µεταφέρονται στα αποτελέσµατα σύµφωνα µε την 
ωφέλιµη διάρκεια ζωής των σχετικών παγίων. 
 
 
6.16 Αναγνώριση εσόδων 
 
Τα έσοδα αποτιµώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, απαλλαγµένη από 
το φόρο προστιθέµενης αξίας και λοιπούς φόρους, µετά τις εκπτώσεις και τις επιστροφές. Τα διεταιρικά 
έσοδα µέσα στον Όµιλο διαγράφονται πλήρως. 
 
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
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α) Πωλήσεις αγαθών 
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται 
αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. 
 
β) Παροχή υπηρεσιών 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση µε το 
εκτιµώµενο συνολικό κόστος της. 
 
γ) Έσοδα από τόκους 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας. 
 
δ) Έσοδα από δικαιώµατα 
Τα έσοδα από δικαιώµατα λογίζονται στη βάση του δεδουλευµένου, σύµφωνα µε την ουσία των σχετικών 
συµβάσεων. 
 
ε) Μερίσµατα 
Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 
 
 
6.17 Μισθώσεις 
 
Μισθώσεις στις οποίες, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους 
εκµισθωτές ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Εισπράξεις που προκύπτουν από λειτουργικές 
µισθώσεις καταχωρούνται ως έσοδα µε βάση την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης. 
 
 
6.18 ∆ιανοµή µερισµάτων 
 
Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονοµικές 
καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
 
 
6.19 Κέρδη ανά µετοχή 
 
Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους µε το µέσο σταθµικό 
αριθµό µετοχών κάθε χρήσης. 
 
 
 

7. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
 
Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
 
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται διεθνώς, διενεργώντας εµπορικές συναλλαγές (εισαγωγές – εξαγωγές) και 
λοιπές συναλλαγές (επενδύσεις) σε ξένο νόµισµα, ως εκ τούτου εκτίθεται σε κινδύνους συναλλαγµατικών 
ισοτιµιών κυρίως σε σχέση µε το δολάριο Η.Π.Α. (USD). 
 

Για τον περιορισµό του συναλλαγµατικού κινδύνου εµπορικών συναλλαγών σε νόµισµα διαφορετικό του 
ευρώ, επιλέγεται κατά περίπτωση νόµισµα συναλλαγής τέτοιο ώστε η δηµιουργούµενη απαίτηση ή 
υποχρέωση να αντισταθµίζει κατά το δυνατό προγενέστερες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις κατά το ίδιο νόµισµα. 
 

Η καθαρή θέση του Οµίλου επηρεάζεται από συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής των οικονοµικών 
καταστάσεων των θυγατρικών για τους σκοπούς της ενοποίησης, αναφορικά µε τα ακόλουθα νοµίσµατα: 
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Ρενµινµπί Κίνας (RMB), νέα λίρα Τουρκίας (TRL), νέο Λέι Ρουµανίας (RON), Ζλότι Πολωνίας (ZL) και 
Ρούβλι Ρωσίας (RUB). 
 
Κίνδυνος επιτοκίου 
 

Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταµιακές ροές της Εταιρείας και του Οµίλου δεν επηρεάζονται σηµαντικά από 
διακυµάνσεις επιτοκίων. 
 

Η έκθεση σε κίνδυνο από διακυµάνσεις επιτοκίων για τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις παρακολουθείται σε 
προϋπολογιστική βάση. Η χρηµατοδότηση του Οµίλου έχει διαµορφωθεί µε συνδυασµό σταθερού και 
κυµαινόµενων επιτοκίου. 
 

Οι αποφάσεις για τη διάρκεια των χρηµατοδοτήσεων και το συνδυασµό επιτοκίων λαµβάνονται ξεχωριστά 
για κάθε περίπτωση και επανεξετάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, ανάλογα µε τις ανάγκες. 
 
Πιστωτικός κίνδυνος 
 

Ο Όµιλος δεν αντιµετωπίζει πιστωτικό κίνδυνο µεγαλύτερο από αυτόν που αναλογεί στις τρέχουσες 
συνθήκες της αγοράς και στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται. Εξάλλου, η πελατειακή διασπορά έχει 
µεγάλο εύρος, άρα και µικρή συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. 
 

Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών της εταιρείας καθώς και οι συνθήκες της παροχής των 
πιστώσεων (ύψος παροχών, πιστωτικά όρια κ.α.) παρακολουθείται διαρκώς από τη ∆ιοίκηση του Οµίλου. 
 

Στο τέλους του έτους, η ∆ιοίκηση εκτίµησε ότι δεν υφίσταται κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος ο 
οποίος δεν καλύπτεται από πρόβλεψη ή από άλλη εξασφάλιση. 
 
Κίνδυνος ρευστότητας 
 

∆εν υφίσταται ουσιαστικός κίνδυνος ρευστότητας, καθώς ο Όµιλος διαθέτει επαρκή ρευστά διαθέσιµα αλλά 
και αχρησιµοποίητες εγκεκριµένες τραπεζικές πιστώσεις, ώστε να αντιµετωπιστεί οποιαδήποτε προσωρινή 
πιθανή έλλειψη ταµιακών διαθεσίµων. 
 
Εκτίµηση εύλογης αξίας 
 

Η εύλογη αξία των χρηµατοπιστωτικών µέσων που διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές (χρηµατιστήρια), 
προσδιορίζεται από τις δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν. 
Προκειµένου να εκτιµηθεί η εύλογη αξία των χρηµατοπιστωτικών µέσων που δεν διαπραγµατεύονται σε 
οργανωµένη αγορά, χρησιµοποιούνται διάφορες µέθοδοι και παραδοχές οι οποίες βασίζονται στις συνθήκες 
της αγοράς που επικρατούν κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 
 
 
8. 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 (βλ. 6.4) 
- Αποµείωση αξίας επενδύσεων, χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και απαιτήσεων 
- Φόρος εισοδήµατος 
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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. 
 
 
 

9. Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων  
 
 
1. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
 
Η αξία των ακινήτων και των µηχανηµάτων αναπροσαρµόστηκε την 1η Ιανουαρίου 2004 βάσει εκθέσεων 
εκτιµητών. Η αναπροσαρµογή βασίσθηκε στις αγοραίες αξίες και η υπεραξία αναπροσαρµογής - καθαρή από 
αναβαλλόµενους φόρους - πιστώθηκε σε αποθεµατικά της Καθαρής Θέσης. 
 

Στην παρούσα χρήση 2007 η Εταιρεία προέβη σε νέα εξέταση της εύλογης αξίας των ακινήτων και των 
µηχανηµάτων. Από το γεγονός αυτό και βασιζόµενη σε σχετική έκθεση πραγµατογνώµονα, προέβη στην 
αναπροσαρµογή της αξίας των ιδιοχρησιµοποιούµενων οικοπέδων. Από το λόγο αυτό, προέκυψε υπεραξία 
αναπροσαρµογής συνολικού ύψους 10.177 χιλ. ευρώ, η οποία – καθαρή από αναβαλλόµενο φόρο 2.544 χιλ. 
ευρώ – πιστώθηκε σε αποθεµατικό της Καθαρής Θέσης. 
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Ενοποιηµένος Πίνακας Μεταβολών Ενσωµάτων Παγίων 

 

 
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 1.1.2006 7.400 12.463 35.184 1.340 2.540 877 59.805 

 Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση 16 (106) (422) 1 (15) 5 (521) 

(+) Ενσωµάτωση παγίων νέας θυγατρικής - - 499 1 2 - 502 

(+) Προσθήκες περιόδου 543 366 3.701 208 154 236 5.208 

(-) Μειώσεις περιόδου - - (345) (56) (1) (-64) (466) 

 Σύνολο 31.12.2006 7.959 12.723 38.617 1.494 2.680 1.054 64.526 

 Αποσβέσεις        

 Αποσβέσεις 1.1.2006 34 919 6.162 839 2.019 - 9.973 

 Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση (2) (14) (124) 3 (9) - (145) 

(+) Προσθήκες περιόδου 12 426 2.798 207 316 - 3.759 

(-) Μειώσεις περιόδου - 0 (135) (43) (1) - (179) 

 Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2006 44 1.331 8.702 1.006 2.325 - 13.408 

         

 Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2006 7.915 11.392 29.915 488 355 1.054 51.118 
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Ενοποιηµένος Πίνακας Μεταβολών Ενσωµάτων Παγίων 

 

 
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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Πίνακας Μεταβολών Ενσωµάτων Παγίων Εταιρείας 

 

 
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. 2006 6.141 9.577 25.036 889 2.087 357 44.087 

(+) Προσθήκες περιόδου 310 200 2.355 87 125 641 3.718 

(-) Μειώσεις περιόδου - - (31) - - (64) (95) 

 Σύνολο 31.12.2006 6.450 9.777 27.360 976 2.212 934 47.710 

         

 Αποσβέσεις        

 Αποσβέσεις 1.1.2006 - 587 3.110 589 1.778 - 6.064 

(+) Προσθήκες περιόδου - 299 1.929 119 260 - 2.607 

(-) Μειώσεις περιόδου - - (4) - - - (4) 

 Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2006 - 886 5.035 708 2.038 - 8.667 

         

 Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2006 6.450 8.891 22.325 268 174 934 39.043 
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Πίνακας Μεταβολών Ενσωµάτων Παγίων Εταιρείας 

 

 
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 - - (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 - - (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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Επί των ενσωµάτων παγίων της Εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα ή άλλα βάρη. 
 
Επί των ενσωµάτων παγίων του Οµίλου υφίστανται την 31.12.2007 εµπράγµατα βάρη συνολικής αξίας 635 
χιλ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων συνολικού ύψους 494 χιλ. ευρώ (βλ. σηµ. 12). 
 
 
 
2. 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. 2006 - 318 35 353 
 Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση - -7 - -7 

(+) Απόκτηση θυγατρικής 263 - - 263 
(+) Προσθήκες περιόδου - 99 - 99 

 Σύνολο 31.12.2006 (α) 263 410 35 708 
      

 Αποσβέσεις 1.1.2006 - 150 32 181 
 Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση - -2 - -2 
(+) Προσθήκες περιόδου - 61 3 64 
 Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2006 (β) - 208 35 243 
      

 Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2006 (α)-(β) 263 201 - 465 
      

 Κόστος ή εκτίµηση 1.1. 2007 263 410 35 708 
 Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση -    

(+) Απόκτηση θυγατρικής - 2 44 46 
(+) Προσθήκες περιόδου - 78 - 78 

 Σύνολο 31.12.2007 (α) 263 490 79 832 
      

 Αποσβέσεις 1.1.2007 - 208 35 243 
 Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση - 1  - 1  
(+) Προσθήκες περιόδου - 62  - 62  
 Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2007 (β) - 271  35  306 
      
 Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2007 (α)-(β) 263  219  44  526 
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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. 2006 181 - 181 
(+) Προσθήκες περιόδου 56 - 56 
 Σύνολο 31.12.2006 (α) 237 - 237 
     
 Αποσβέσεις 1.1.2006 65 - 65 
(+) Προσθήκες περιόδου 42 - 42 
 Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2006 (β) 107 - 107 
     
 Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2006  (α)-(β) 130 - 130 
     
 Κόστος ή εκτίµηση 1.1. 2007 237 - 237 
(+) Προσθήκες περιόδου 16 - 16 
 Σύνολο 31.12.2007 (α) 253 - 253 
     
 Αποσβέσεις 1.1.2007 107 - 107 
(+) Προσθήκες περιόδου 49 - 49 
 Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2007 (β) 156 - 156 
     
 Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2007  (α)-(β) 97 - 97 
 
 
 
3. Συµµετοχές σε Θυγατρικές εταιρείες και Συγγενείς εταιρείες 
 
 
A) Απόκτηση Θυγατρικών – Πρώτη Ενοποίηση: 
 
 
(α) AGRIPOLYANE S.A.S.U. 
 
Στις 13/12/2006 µε απόφαση του Εµπορικού ∆ικαστηρίου του St Etienne της Γαλλίας κατοχυρώθηκε στη 
Μητρική Εταιρία έναντι του ποσού των 614 χιλ. ευρώ το ενεργητικό (εξοπλισµός, αποθέµατα, φήµη και 
πελατεία) των εταιριών Polyane και Prolene που βρίσκονταν σε εκκαθάριση εν λειτουργία. Οι δύο εταιρίες 
δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή αγροτικών φύλλων και κατείχαν µερίδιο άνω του 50% στη γαλλική 
αγορά φύλλων κάλυψης θερµοκηπίων, ενώ πραγµατοποιούσαν και σηµαντικές εξαγωγές. 
 
Στη συνέχεια, ιδρύθηκε στη Γαλλία µε έδρα το Saint Chamond, η εταιρία S.P.F.P. SAS - κατά 100% 
θυγατρική της Μητρικής Εταιρίας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - µε µετοχικό κεφάλαιο 1.500.000 ευρώ, 
η οποία υπεισήλθε στα δικαιώµατα της από 13/12/2006 απόφασης και εξαγόρασε το ενεργητικό των δύο 
εταιριών (Polyane και Prolene). 
 
Τον Ιούνιο 2007 έγινε αλλαγή επωνυµίας της Θυγατρικής S.P.F.P. SAS σε  AGRIPOLYANE S.A.S.U. 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν και το αποτέλεσµα από την εξαγορά αυτή έχουν ως ακολούθως: 
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 Ποσά σε χιλ. ευρώ 13/12/2006 

Ενσώµατα πάγια 2.000 
Άυλα πάγια 44 
Αποθέµατα 819 

Σύνολο ενεργητικού 2.863 

  
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 333 
Λοιπές προβλέψεις 200 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 511 

Προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 183 
Σύνολο παθητικού 1.227 
  
Εύλογη αξία καθαρής θέσης 1.636 
  
Εύλογη αξία καθαρής θέσης που εξαγοράστηκε 1.636 
Τίµηµα εξαγοράς 614 
Κέρδος από την απόκτηση θυγατρικής 1.022 
 
 
Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. κατά 
την ηµεροµηνία της 1ης ενσωµάτωσης έχουν ως εξής: 
 
 

Ποσά σε χιλ. ευρώ 13/12/2006 

Ενσώµατα πάγια 420 
Άυλα πάγια 44 
Αποθέµατα 150 

Σύνολο ενεργητικού 614 

  
Λογιστική αξία καθαρής θέσης 614 
 
 
Η AGRIPOLYANE S.A.S.U. ενοποιήθηκε για πρώτη φορά µε τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της 
31/3/2007 και το κέρδος που προέκυψε από την εξαγορά, το οποίο ανήλθε στα 1.022 χιλ. ευρώ, 
καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα του Οµίλου. 
 
Ο κύκλος εργασιών της AGRIPOLYANE S.A.S.U., για το διάστηµα από την έναρξη της περιόδου 
(01/01/2007), ανήλθε σε 21.372 χιλ. ευρώ και η καθαρή ζηµία µετά από φόρους µε την οποία συµµετέχει η 
εταιρία AGRIPOLYANE S.A.S.U. στα αποτελέσµατα του Οµίλου την 31/12/2007 ανήλθε σε 770 χιλ. ευρώ. 
 
 
 
(β) EGE DOST A.S. 
 
Τον Ιανουάριο του 2007 συστήθηκε η εταιρία µε την επωνυµία “EGE DOST DANISMANLIK SANAYI 
VE TICARET ANONIM SIRKETI”  µε έδρα την Αττάλεια της Τουρκίας, στην οποία η Μητρική Εταιρία 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. συµµετέχει άµεσα µε ποσοστό 99,99%. Η θυγατρική εταιρία ξεκίνησε τη 
δραστηριότητά της στα µέσα του Ιουνίου 2007 και ενοποιήθηκε για πρώτη φορά µε τις ενδιάµεσες 
οικονοµικές καταστάσεις της 30/6/2007. 
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Ο κύκλος εργασιών της Ege Dost, για το διάστηµα από την έναρξη της δραστηριότητάς της µέχρι την 
31/12/2007 ανήλθε σε 151 χιλ. ευρώ και η καθαρή ζηµία µε την οποία συµµετέχει η εταιρία Ege Dost A.S. 
στα αποτελέσµατα του Οµίλου ανήλθε σε 42 χιλ. ευρώ. 
 
 
B) Μεταβολή ποσοστού συµµετοχής στη θυγατρική ROMCOLOR 2000 S.A. 
 
 
Τον Αύγουστο του 2007 η θυγατρική εταιρία ROMCOLOR 2000 S.A. στη Ρουµανία προέβη σε αύξηση του 
µετοχικού της κεφαλαίου κατά 2.032 ευρώ, µε κεφαλαιοποίηση κερδών κατά 2.000  ευρώ και µε καταβολή 
µετρητών κατά 32.000 ευρώ. 
 
Με την αύξηση αυτή το ποσοστό της µητρικής εταιρίας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. µειώθηκε κατά 
1,01% και ανέρχεται σήµερα σε 78,99%. 
 
 
Γ) Πώληση συµµετοχής: 
 
 
Το Φεβρουάριο του 2007 η κατά 100% θυγατρική εταιρία Guinemont B.V. (εταιρία holding µε έδρα την 
Ολλανδία) πώλησε µειοψηφική της συµµετοχή σε εταιρία του εξωτερικού. Εκ της πώλησης προέκυψε κέρδος 
ύψους 1.722 χιλ. ευρώ σε σχέση µε τη λογιστική αξία της συµµετοχής. Το ποσό αυτό απεικονίζεται στα 
ενοποιηµένα αποτελέσµατα της χρήσης 2007. Το αντίτιµο της πώλησης θα εισπραχθεί τµηµατικά, µε έντοκες 
δόσεις µέχρι την 20/12/2009. 
 
 
∆) 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 32 χιλ. ευρώ 
• SUN PARTNERS Α.Ε., ποσό 14 χιλ. ευρώ 

 
 
4. ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
 
 
Η µεταβολή των διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων στη χρήση 2007 
για την Εταιρεία και τον Όµιλο έχει ως ακολούθως: 
 

Ενοποιηµένα Στοιχεία  Εταιρεία 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

2007 2006  2006 2006 
Υπόλοιπο έναρξης 827 896  732 801 
Αγορές 54 0  0 0 
Πωλήσεις 0 -5  0 -5 
Αποµείωση -96 -64  -96 -64 
Σύνολο 785 827  636 732 
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Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται από: 
 

Ενοποιηµένα Στοιχεία  Εταιρεία Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

2006 2006  2006 2006 
Μετοχές εσωτερικού µη εισηγµένες στο Χ.Α.Α. 282 239  144 144 
Οµόλογο εξωτερικού εισηγµένο σε Χ.Α.Α. 492 588  492 588 
Λοιπά χρεόγραφα εξωτερικού 11 -  - - 
Σύνολο 785 827  636 732 
 
 
Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναλύονται σε: 
 

Ενοποιηµένα Στοιχεία  Εταιρεία Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

2007 2006  2007 2006 
Μακροπρόθεσµα 282 239  144 144 
Βραχυπρόθεσµα 503 588  492 588 
Σύνολο 785 827  636 732 
 
 
5. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 
 

Ενοποιηµένα Στοιχεία  Εταιρεία Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

2007 2006  2007 2006 
∆οσµένες εγγυήσεις & λοιπές απαιτήσεις 229 165  132 132 
Απαίτηση από πώληση µειοψηφικής συµµετοχής (βλ. σηµ. 3) 719 -  - - 
∆άνεια σε συνδεδεµένα µέρη - 757  - - 
Σύνολο 948 922  132 132 
 
 
6. Αποθέµατα 
 

Ενοποιηµένα Στοιχεία  Εταιρεία Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

2007 2006  2007 2006 
Εµπορεύµατα 1.233 699  366 368 
Προϊόντα (έτοιµα & ηµιτελή) 10.168 6.670  5.902 4.418 
Α΄ ύλες & βοηθητικές, διάφορα υλικά και αναλώσιµα 17.837 12.344  10.895 8.257 
Πρόβλεψη για υποτίµηση (αποµείωση) - -6  - - 
Χρησιµοποίηση προηγούµενης πρόβλεψης 6 9  - - 
Αγορές υπό παραλαβή 76 105  - - 
Σύνολο 29.320 19.821  17.163 13.043 
 

Επί των αποθεµάτων δεν υφίστανται εµπράγµατα ή άλλα βάρη. 
 
 
7. Πελάτες 
 

Ενοποιηµένα Στοιχεία  Εταιρεία Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

2007 2006  2007 2006 
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 43.371 40.128  35.611 33.947 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις -868 -652  -833 -633 
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 42.503 39.476  34.778 33.314 
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη - 107  9.095 5.487 
Σύνολο 42.503 39.583  43.873 38.801 
 
Η εξέλιξη της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως ακολούθως: 
 

Ενοποιηµένα Στοιχεία  Εταιρεία Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

2007 2006  2007 2006 
Υπόλοιπο έναρξης 1.1 -652 -655  -633 -627 
Συναλλαγµατική διαφοροποίηση - 1  - - 
Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη - 220  - 194 
 -652 -434  -633 -433 
Πρόβλεψη στα αποτελέσµατα περιόδου -216 -218  -200 -200 
Υπόλοιπο λήξης 31.12 -868 -652  -833 -633 
 
 
8. Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 
 

Ενοποιηµένα Στοιχεία  Εταιρεία Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

2007 2006  2007 2006 
Χρεώστες διάφοροι 4.016 3.258  2.294 2.645 
Απαίτηση από πώληση µειοψηφικής συµµετοχής (βλ σηµ. 3) 601 -  - - 
Έξοδα εποµένων χρήσεων 329 147  244 86 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 61 72  31 45 
Εκπτώσεις αγορών υπό διακανονισµό 804 693  804 693 
 5.811 4.170  3.373 3.469 
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 59 500  48 636 
Σύνολο 5.870 4.670  3.421 4.105 
 

 
9. Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 

Ενοποιηµένα Στοιχεία  Εταιρεία Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

2007 2006  2007 2006 
Ταµείο 14 26  7 18 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 3.781 3.393  791 940 
Σύνολο 3.795 3.419  798 958 
 
Οι βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις αποτελούνται από καταθέσεις όψεως και προθεσµίας. 
 
 
 
10. Μετοχικό Κεφάλαιο και υπέρ το άρτιο 
 
Ποσά σε ευρώ 

Αριθµός 
µετοχών 

Κοινές 
µετοχές 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ 
το άρτιο 

1η Ιανουαρίου 2006 27.379.200 27.379.200 8.761.344,00 10.584.277,33 

31η ∆εκεµβρίου 2006 27.379.200 27.379.200 8.761.344,00 10.584.277,33 

31η ∆εκεµβρίου 2007 27.379.200 27.379.200 8.761.344,00 10.584.277,33 
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Το σύνολο των εκδοθεισών µετοχών της Εταιρείας την 31/12/2007 είναι 27.379.200 κοινές ανώνυµες µετοχές 
µε ονοµαστική αξία € 0,32 ανά µετοχή. Όλες οι εκδοθείσες µετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως. 
 

Με την από 13/2/2008 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι µετοχές της εταιρείας µετετράπησαν από ανώνυµες σε 
ονοµαστικές. 
 
 
11. Λοιπά αποθεµατικά Καθαρής Θέσης 
 
Σύµφωνα τη εκάστοτε τοπική νοµοθεσία, οι Εταιρεία και οι Θυγατρικές της σχηµατίζουν τακτικό 
αποθεµατικό επί των ετησίων κερδών τους, µετά από το φόρο εισοδήµατος, το οποίο δεν µπορεί να 
διανεµηθεί περαιτέρω. 
 
Επίσης, στα λοιπά αποθεµατικά της Καθαρής Θέσης συµπεριλαµβάνονται και ειδικά αποθεµατικά καθώς και 
αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων, τα οποία εξαιρούνται του φόρου εισοδήµατος εκτός 
εάν διανεµηθούν στους µετόχους ή κεφαλαιοποιηθούν. 
Η Εταιρεία δεν προτίθεται στην παρούσα φάση να διανείµει ή να κεφαλαιοποιήσει τα αποθεµατικά αυτά ή 
µέρος αυτών, συνεπώς δεν έχει προβεί στον υπολογισµό και την αφαίρεση του φόρου που θα προέκυπτε στην 
περίπτωση της διανοµής τους. 
 
Τα λοιπά αποθεµατικά της Καθαρής Θέσης αναλύονται ως ακολούθως: 
 
 

Ενοποιηµένα Στοιχεία  Εταιρεία Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

2007 2006  2007 2006 
Αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα 
αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων 30.867 27.709  30.867 27.709 
Λοιπά αποθεµατικά από κέρδη 4.555 5.514  3.935 5.047 
Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής ισολογισµών -510 -287  - - 
Σύνολο 34.912 32.936  34.802 32.756 
 
 
 
12. ∆ανεισµός 
 

 
(α) Μακροπρόθεσµος δανεισµός 
 

Ενοποιηµένα Στοιχεία  Εταιρεία 
Λήξη µακροπρόθεσµου δανεισµού 

2007 2006  2007 2006 
Έως 2 έτη 3.311 2.499  3.000 2.378 
Από 2 έως 5 έτη 3.612 890  3.509 750 
Περισσότερα από 5 έτη 8.352 1.789  7.000 0 
Σύνολο 15.275 5.178  13.509 3.128 
 
Η εύλογη αξία του δανεισµού προσεγγίζει αυτή που εµφανίζεται στις Οικονοµικές Καταστάσεις. 
 

∆εν υπάρχουν εµπράγµατες εξασφαλίσεις για τον µακροπρόθεσµο δανεισµό της Μητρικής Εταιρείας. 
 

Για τον µακροπρόθεσµο δανεισµό των Θυγατρικών της υφίστανται εµπράγµατες εξασφαλίσεις επί 
ενσωµάτων παγίων συνολικού ύψους 635 χιλ. ευρώ (για εξασφάλιση δανείων συνολικού ύψους 494 χιλ. 
ευρώ). 
 
Η ανάλυση του µακροπρόθεσµου δανεισµού της Εταιρείας και του Οµίλου ανά νόµισµα έχει ως ακολούθως: 
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Ενοποιηµένα Στοιχεία  Εταιρεία 
∆άνεια σε Ξ.Ν. 

2007 2006  2007 2006 
USD / ∆ολάρια Η.Π.Α. 387.548 1.070.896  87.548 - 
JPY / Γεν Ιαπωνίας  - 43.985.000  - - 
PZL / Ζλότι Πολωνίας 1.775.009 1.000.000  - - 
 
(Ως ξένο νόµισµα εννοείται νόµισµα συναλλαγής διαφορετικό του νοµίσµατος αναφοράς, ήτοι διαφορετικό του 
Ευρώ.) 
 
 
(β) Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 
 
Η ανάλυση του βραχυπρόθεσµου δανεισµού της Εταιρείας και του Οµίλου ανά νόµισµα έχει ως ακολούθως: 
 

Ενοποιηµένα Στοιχεία  Εταιρεία 
∆άνεια σε Ξένο Νόµισµα 

2007 2006  2007 2006 
USD / ∆ολάρια Η.Π.Α. 4.000.000 5.500.000  2.000.000 3.200.000 
RMB / Ρενµινµπί Λ. ∆. Κίνας - 6.500.000  - - 
TRY / Νέα Λίρα Τουρκίας 5.132 8.590  - - 
RUB / Ρούβλι Ρωσίας 132.001 48.098  - - 
 
(Ως ξένο νόµισµα εννοείται νόµισµα συναλλαγής διαφορετικό του νοµίσµατος αναφοράς, ήτοι διαφορετικό του 
Ευρώ.) 
 
 
(γ) Υπόλοιπο δανείων 
 

Ενοποιηµένα Στοιχεία   Εταιρεία Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

 
Υπόλοιπο δανείων 2007 2006   2007 2006 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια σε ΕΥΡΩ 9.232 15.604  9.220 15.604 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια σε USD 2.718 3.949  1.359 2.429 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια σε RMB - 632  - - 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια σε TRY 3 5  - - 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια σε RUB 3 7  - - 
Μακροπρόθεσµα δάνεια σε ΕΥΡΩ 14.577 3.825  13.450 3.128 
Μακροπρόθεσµα δάνεια σε USD 204 811  59 - 
Μακροπρόθεσµα δάνεια σε JPY - 281  - - 
Μακροπρόθεσµα δάνεια σε PZL 494 261  - - 
 
 
(δ) Επιτόκιο 
 
Τα πραγµατικά σταθµισµένα επιτόκια µε τα οποία επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσµατα χρήσεως έχουν ως 
ακολούθως: 
 

Ενοποιηµένα Στοιχεία   Εταιρεία 
Επιτόκιο δανείων 2007 2006   2007 2006 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια σε ΕΥΡΩ 5,92% 4,38%  5,92% 4,38% 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια σε USD 6,13% 6,25%  6,10% 6,31% 
Μακροπρόθεσµα δάνεια σε ΕΥΡΩ 5,29% 3,81%  5,16% 3,79% 
Μακροπρόθεσµα δάνεια σε USD 4,92% 5,50%  4,73% - 
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Μακροπρόθεσµα δάνεια σε JPY - 4,80%  - - 
Μακροπρόθεσµα δάνεια σε PZL 6,92% 5,12%  - - 
 
 
13. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 
 
Η κίνηση των λογαριασµών των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας και της προηγούµενης περιόδου έχει ως ακολούθως: 
 

Ενοποιηµένα Στοιχεία   Εταιρεία Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

2007 2006   2007 2006 
Υπόλοιπο έναρξης 1.1. -2.426 -1.982  -2.560 -2.347 
Μεταβολή στο φόρο αποτελεσµάτων περιόδου -216 -463  -495 -356 
Ενσωµάτωση θυγατρικών -506 -98  0 0 
Φόρος µεταφερόµενος απ' ευθείας στην Καθαρή Θέση -2.538 143  -2.544 143 
∆ιαφορές από συναλλαγµατική µετατροπή -7 -26  0 0 
Υπόλοιπο λήξεως 31.12 -5.693 -2.426  -5.599 -2.560 
 
 
Η ανάλυση των λογαριασµών των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων στον 
Ισολογισµό έχει ως ακολούθως: 
 
 

Ενοποιηµένα Στοιχεία   Εταιρεία Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

2007 2006   2007 2006 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις      

— Ενσώµατα πάγια  -6.275 -3.094  -5.884 -2.865 

— Άυλα περιουσιακά στοιχεία  -20 -23  -20 -23 

— Απαιτήσεις -70 -7  -69 -7 

— Προβλέψεις για συναλλαγµατικές διαφορές -21 -30  -14 -27 

— Λοιπά στοιχεία Ισολογισµού -13 -  - - 

Σύνολο αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων -6.399 -3.154  -5.987 -2.922 

      

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις      

—Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 314 266  309 263 

—Φορολογικές ζηµίες προς συµψηφισµό 247 332  - - 

—Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 79 99  79 99 

—Λοιπά στοιχεία Ισολογισµού 66 31  - - 

Σύνολο αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων 706 728  388 362 
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Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος στον Ισολογισµό -5.693 -2.426  -5.599 -2.560 
 
 
14. Προβλέψεις για παροχές στους εργαζοµένους 
 
Λογιστικές απεικονίσεις σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19: 
 

Ενοποιηµένα Στοιχεία   Εταιρεία Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

2007 2006   2007 2006 

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων  1.548 1.110  1.278 1.094 

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον ισολογισµό 1.548 1.110  1.278 1.094 
      

Ποσά αναγνωρισµένα στο λογαριασµό 
αποτελεσµάτων       

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 113 102  105 97 

Τόκος στην υποχρέωση 42 37  42 38 

Αναγνώριση αναλογιστικής ζηµίας/(κέρδους)  73 -80  73 -80 

Κανονικό έξοδο στο λογαριασµό αποτελεσµάτων  228 59  220 55 

Κόστος περικοπών / διακανονισµών / τερµατισµού υπηρεσίας 10 5  10 5 

Συνολικό έξοδο στον λογαριασµό αποτελεσµάτων  238 64  230 60 
      

Ισολογισµός      

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους  1.110 1.051  1.094 1.039 

Υποχρέωση από την αρχική ενσωµάτωση θυγατρικής 246 -  - - 

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη  -46 -5  -46 -5 
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε 
στο λογαριασµό αποτελεσµάτων  238 64  230 60 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους  1.548 1.110  1.278 1.094 
      

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης       

Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 1.110 1.051  1.094 1.039 

Υποχρέωση από την αρχική ενσωµάτωση θυγατρικής 246 -  - - 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 113 102  105 97 

Κόστος τόκου 42 37  42 38 

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη -46 -5  -46 -5 

Επιπλέον πληρωµές ή έξοδα/(έσοδα) 10 5  10 5 

Αναλογιστική ζηµιά / (κέρδος)  73 -80  73 -80 

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 1.548 1.110  1.278 1.094 
      

Αναλογιστικές παραδοχές       
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Προεξοφλητικό επιτόκιο  4,60% 4,10%  4,60% 4,10% 

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών  4,00% 3,00%  4,00% 3,00% 

Αναµενόµενη εναποµένουσα εργασιακή ζωή  21 20  21 20 
 
 
15. Λοιπές προβλέψεις 
 
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 εταιρεία το ποσό των 225 χιλ. ευρώ και ταυτόχρονα αναγνωρίζει ότι οφείλει να της 
καταβάλει 184 χιλ. ευρώ. Κατά της απόφασης αυτής πρόκειται να ασκηθεί έφεση από την εταιρία 
µας. 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω και έναντι του επιδικασθέντος ποσού, η µητρική εταιρεία σχηµάτισε 
ανάλογη πρόβλεψη 450 χιλ. ευρώ η οποία περιλαµβάνεται στα «Άλλα έξοδα» της Κατάστασης 
Αποτελεσµάτων περιόδου. 
 
 
16. Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 
 
Η κίνηση των κρατικών επιχορηγήσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων έχει ως ακολούθως: 
 

Ενοποιηµένα Στοιχεία  Εταιρεία Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

2007 2006  2007 2006 
Υπόλοιπο έναρξης 1.1 397 444  397 444 
Προσθήκες περιόδου 358 -  - - 
Αποσβέσεις περιόδου -185 -47  -80 -47 
Υπόλοιπο λήξεως 31.12 570 397  317 397 
 
Τα έσοδα από αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων καταχωρούνται στα «Άλλα έσοδα» της Κατάστασης 
Αποτελεσµάτων περιόδου. 
 
 
17. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 

 
Η ανάλυση των λοιπών βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων έχει ως ακολούθως: 
 

Ενοποιηµένα Στοιχεία  Εταιρεία Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

2007 2006  2007 2006 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.087 2.822  1.672 1.902 

Έξοδα χρήσεως δουλεµένα 605 241  274 167 

Υπόλοιπο λήξεως 3.692 3.063  1.946 2.069 
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Αποτελέσµατα περιόδου 
 
 
18. 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 2007 2006  2007 2006 

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 133.803 99.079  3.726 3.649 

Κόστος πωλήσεων -109.825 -77.677  -1.247 -1.218 

Μικτά Κέρδη 23.978 21.402  2.479 2.432 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων & αποσβέσεων 10.345 12.278  3.241 3.182 

Αποσβέσεις ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος -3.565 -3.057  -775 -773 

Κέρδη προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 6.780 9.220  2.466 2.410 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) -1.173 -847  -79 -186 

Κέρδη προ φόρων 8.569 8.206  2.387 2.223 
 
 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ποσά σε χιλιάδες  ευρώ 
 

Η εταιρεία 2007 2006  2007 2006 

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 90.305 73.911  3.726 3.649 

Κόστος πωλήσεων -73.846 -58.676  -1.247 -1.218 

Μικτά Κέρδη 16.459 15.234  2.479 2.432 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων & αποσβέσεων 8.463 8.715  3.241 3.182 

Αποσβέσεις ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος -1.909 -1.876  -775 -773 

Κέρδη προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 6.554 6.838  2.466 2.410 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) -991 -603  -79 -186 

Κέρδη προ φόρων 5.659 6.304  2.387 2.223 
 
 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ποσά σε χιλιάδες  ευρώ 

 
Ενοποιηµένα στοιχεία 2007 2006 2007 2006 

Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό 49.565 42.348 15.858 11.444 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 81.785 67.876 206 205 

Σύνολο ενεργητικού 131.350 110.224 16.064 11.649 

     
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 21.871 5.924 0 1.250 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 32.313 34.230 0 1.878 

Σύνολο παθητικού 54.184 40.154 0 3.128 
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ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ποσά σε χιλιάδες  ευρώ 

 
Η εταιρεία 2007 2006 2007 2006 

Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό 47.050 39.743 15.858 11.444 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 65.541 57.290 206 205 

Σύνολο ενεργητικού 112.591 97.033 16.064 11.649 

     
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 19.653 4.051 0 1.250 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 24.505 29.257 0 1.878 

Σύνολο παθητικού 44.158 33.308 0 3.128 
 
 
19. Άλλα έσοδα 
 

Ενοποιηµένα Στοιχεία  Εταιρεία Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

2007 2006  2007 2006 
Εκµισθώσεις 126 78  87 78 
Κέρδη από εκποίηση ενσωµάτων παγίων 41 8  16 60 
Κρατικές επιχορηγήσεις ενσώµατων παγίων (απόσβεση) 193 47  80 47 
Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων 24 60  24 59 
Λοιπά έσοδα 449 447  216 122 
Σύνολο 833 640  423 366 
 
 
20. Έξοδα που επιβάρυναν τα κέρδη (προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων) 
 

Ενοποιηµένα Στοιχεία  Εταιρεία Ποσά σε χιλιάδες  ευρώ 

 
α) Αποθέµατα 2007 2006  2007 2006 
Κόστος αποθεµάτων 
ενσωµατωµένο στο Κόστος Πωληθέντων 88.482 63.464  61.798 47.538 
 

Ενοποιηµένα Στοιχεία  Εταιρεία Ποσά σε χιλιάδες  ευρώ 

 
β) Αποσβέσεις 2007 2006  2007 2006 
Αποσβέσεις στο Κόστος Πωληθέντων 3.735 3.166  2.341 2.246 
Αποσβέσεις στα Έξοδα ∆ιάθεσης 299 378  118 198 
Αποσβέσεις στα Έξοδα ∆ιοίκησης 220 199  173 156 
Αποσβέσεις στα Έξοδα R&D 51 48  51 48 
Αποσβέσεις στα Άλλα έξοδα 35 39  0 0 
Σύνολο αποσβέσεων στο λειτουργικό κόστος 4.340 3.830  2.684 2.649 
 
 

Ενοποιηµένα 
Στοιχεία 

 
Εταιρεία 

Ποσά σε χιλιάδες  ευρώ 

 
γ) Παροχές στο προσωπικό 2007 2006  2007 2006 

Κόστος προσωπικού 16.312 11.509  10.123 9.305 
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(συµπεριλαµβανοµένου και του κόστους τερµατισµού απασχόλησης) 

      
Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στη λήξη της χρήσεως (άτοµα) 668 582  321 308 
 
 

Ενοποιηµένα Στοιχεία  Εταιρεία Ποσά σε χιλιάδες  ευρώ 

 
δ) Άλλα έξοδα 2007 2006  2007 2006 
Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης (R&D) 375 329  375 329 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 215 218  200 200 
Πρόβλεψη δικαστικής αποζηµίωσης (βλ. σηµ. 15) 54 -  450 - 
Ζηµίες από εκποίηση ενσωµάτων παγίων 450 37  0 3 
Λοιπά έξοδα 1.343 475  76 4 
Σύνολο 2.437 1.059  1.101 536 
 
 
21. Χρηµατοοικονοµικό Κόστος 
 

Ενοποιηµένα Στοιχεία  Εταιρεία Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

2007 2006  2007 2006 
Τόκοι και συναφή έξοδα -1.700 -1.130  -1.149 -864 
Τόκοι και συναφή έσοδα 448 96  79 75 
Σύνολο -1.252 -1.033  -1.070 -789 
 
 
22. Κέρδη / Ζηµίες από Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
 

Ενοποιηµένα Στοιχεία  Εταιρεία Ποσά σε χιλιάδες  ευρώ 

2007 2006  2007 2006 
Έξοδα / Ζηµίες από χρηµατοοικονοµικά στοιχεία -96 -64  -96 -64 
Έσοδα / Κέρδη από χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 13 14  7 9 
Σύνολο -83 -51  -89 -55 
 
 
23. Φόρος εισοδήµατος 
 
Η ανάλυση του φόρου των αποτελεσµάτων περιόδου σε τρέχοντα και αναβαλλόµενο φόρο έχει ως 
ακολούθως: 
 

Ενοποιηµένα Στοιχεία  Εταιρεία Ποσά σε χιλιάδες  ευρώ 

2007 2006  2007 2006 
Τρέχων φόρος εισοδήµατος 1.294 1.824  883 1.497 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 216 463  495 356 
Φόρος στα αποτελέσµατα περιόδου 1.510 2.287  1.378 1.853 
 
Η συµφωνία µεταξύ του φόρου που αναλογεί στα αποτελέσµατα προ φόρων – βάσει του τρέχοντος 
φορολογικού συντελεστή κάθε χώρας – και του φόρου που επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της 
περιόδου έχει ως ακολούθως: 
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Ενοποιηµένα 
Στοιχεία 

 
Εταιρεία 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

2007 2006  2007 2006 
      
Κέρδη προ φόρων 10.956 10.429  8.046 8.527 
      

Αναλογούν φόρος εισοδήµατος, βάσει τρέχοντος φορολογικού συντελεστή 2.626 2.838  2.011 2.473 

Επίδραση λόγω σχηµατισµού αφορολόγητων αποθεµατικών -641 -943  -641 -943 

Επίδραση λόγω µεταβολής του φορολογικού συντελεστή - -263  - -263 

Επίδραση λόγω µη αναγνώρισης φορολογικών ζηµιών προς συµψηφισµό - 1  - - 

Επίδραση λόγω δαπανών που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση 116 126  6 42 

Επίδραση λόγω αφορολογήτων εσόδων -560 -95  -2 -2 

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων - 543  - 543 

Λοιπές µεταβολές φόρου εισοδήµατος -31 80  4 3 

      

Φόρος στα αποτελέσµατα της περιόδου 1.510 2.287  1.378 1.853 
 
 
24. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
 
 

Οι αγορές, πωλήσεις και τα υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρίας µε τα 
συνδεόµενα µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 έχουν ως ακολούθως: 
 

Ενοποιηµένα 
Στοιχεία Εταιρία 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

 
Συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα µέρη 2007 2006 2007 2006 

Α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών  - - 15.938 6.244 

Β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών - - 647 1.167 

Γ) Απαιτήσεις 48 1.257 9.143 6.123 

∆) Υποχρεώσεις - - 644 113 

Ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 1.296 911 822 636 

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 11 11 - - 

Ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης - - - - 
 
 
Αναλυτικότερα, οι 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 2007 2006 2007 2006 

Πωλήσεις αποθεµάτων - 279 15.849 5.546 
Αγορές αποθεµάτων - - 562 1.167 
Πωλήσεις παγίων - - - 382 
Αγορές παγίων - - - - 
Παροχή υπηρεσιών - - 89 37 
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Λήψη υπηρεσιών - - 67 - 
Τόκοι και συναφή έσοδα / έξοδα - - 18 - 
 
 
25. ∆εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις: 
 
 
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. ∆ολάριο U.S.A. (USD) 700.000 

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

ROMCOLOR 2000 S.A. Ευρώ 550.000 

GUINEMONT B.V. Ευρώ 878.758 

AGRIPOLYANE S.A.S.U. Ευρώ 4.050.000 
 
Β) Λοιπές εγγυήσεις: 
Η εταιρία έχει παραχωρήσει λοιπές εγγυήσεις συνολικού ύψους 344 χιλ. ευρώ.  
 
 
26. 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 HI-TECH  PLASTICS CO  ΚΙΝΑ 2006 – 2007  2 

AGRIPOLYANE S.A.S.U. ΓΑΛΛΙΑ - - 

STALKER GLOBAL COLOR LLC 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 

 
 
27. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

∆εν υπάρχου γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού και µέχρι την έγκριση των Οικονοµικών 
Καταστάσεων που να ενδιαφέρουν τους χρήστες των Οικονοµικών Καταστάσεων 
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Ηράκλειο Κρήτης, 27 Μαρτίου 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 
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