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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
 
 
 
Η παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση, συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 4, του ν. 3556/2007 και 
την με αριθμό. 7/448/11.10.2007 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
και περιλαμβάνει: 
(α) Δηλώσεις Εκπροσώπων (μελών) του Διοικητικού Συμβουλίου 
(β) Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 
(γ) Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
(δ) Τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.2008 - 31.12.2008 
(ε) Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 01.01.2008 - 31.12.2008 
(στ) Τις πληροφορίες του άρθρου 10 Ν.3401/2005 
(ζ) Τον Διαδικτυακό τόπο ανάρτησης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 
 
 
 
H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01.01.2008 - 31.12.2008 είναι εκείνη που 
εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά την συνεδρίαση του 
την 27η Μαρτίου 2009. 
 
 
 
Η παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου 01.01.2008 - 31.12.2008 είναι αναρτημένη στο 
διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.plastikakritis.com, όπου και θα παραμείνει στη διάθεση 
του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της 
συντάξεως και δημοσιοποιήσεως της. 
 

Ηράκλειο Κρήτης, 27η Μαρτίου 2009 
Για την ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 
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ΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΚΚΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΩΩΝΝ  ((ΜΜΕΕΛΛΩΩΝΝ))  ΤΤΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟΥΥ  
(σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2 (γ) του Ν. 3556/2007) 

 
 
Οι κάτωθι υπογράφοντες, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 
«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»: 
 
Γιάννης Μ. Λεμπιδάκης,  Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, 
Μιχαήλ Ιωάν. Λεμπιδάκης,  Διευθύνων Σύμβουλος, 
Εμμανουήλ Ιωάν. Λεμπιδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, 
 
Υπό την ανωτέρω ιδιότητά μας, δηλώνουμε και βεβαιώνουμε σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2 του Ν. 
3556/2007 και ορισθέντες ειδικώς προς τούτο με την από 27/3/2009 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (εφεξής καλούμενης για λόγους συντομίας ως 
«Εταιρεία» ή «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ») ότι, εξ’ όσων γνωρίζουμε: 
 
Οι συνημμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2008 – 31.12.2008 (εταιρικές και 
ενοποιημένες), οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά 
τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα 
χρήσεως της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, 
εκλαμβανομένων ως σύνολο. 
 
 Η συνημμένη ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις 
επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 
εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και 
αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. 
 
 
Οι συνημμένες ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και η Ετήσια Οικονομική 
Έκθεση, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση  
της 27ης Μαρτίου 2009. 
 
 
 

Ηράκλειο Κρήτης, 27η Μαρτίου 2009 
 
 

Ο Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

   
   
   
   

Γιάννης Μ. Λεμπιδάκης Μιχαήλ Ιωάν. Λεμπιδάκης Εμμανουήλ Ιωάν. Λεμπιδάκης 
ΑΔΤ ΑΒ954397 ΑΔΤ ΑΕ456062 ΑΔΤ ΑΕ456081 
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ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟΥΥ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2008 – 31/12/2008 
__________________ 

 
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Με βάση τις διατάξεις του νόμου 3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας υποβάλλουμε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2008. 
 
Η παρούσα έκθεση περιέχει την αναφορά των σημαντικών γεγονότων κατά τη διάρκεια του έτους, την 
ανάλυση των προοπτικών και κινδύνων, τον απολογισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων και 
μεταβολών της περιόδου, καθώς και την παράθεση των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη. Η 
πληροφόρηση αυτή αφορά τόσο την εταιρία όσο και τον Όμιλο. 
 

1. Η πορεία της εταιρίας και του ομίλου κατά το έτος 2008 
 
Το 2008 ήταν ένα αρκετά δύσκολο έτος για τις βιομηχανίες πλαστικών εξαιτίας της μεγάλης ανόδου των 
τιμών των πρώτων υλών μέχρι το Σεπτέμβριο, που συμπίεσε τα περιθώρια κέρδους. Για τις ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες, η έντονη ισχυροποίηση του ευρώ έναντι του δολαρίου, με την ισοτιμία να φτάνει μέχρι και 
το 1,60 στα μέσα του χρόνου, δημιούργησε ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες όσον αφορά την 
ανταγωνιστικότητά τους στις διεθνείς αγορές.  
 
Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον και παρά τις δύσκολες συγκυρίες, η εταιρία μας και οι θυγατρικές της 
μπόρεσαν  μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου να αυξήσουν την κερδοφορία τους, με τα κέρδη της εταιρίας 
μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας να φτάνουν την 30/9/2008 τα 7,2 εκ. ευρώ (έναντι 6,1 εκ. 
ευρώ την 30/9/07) και τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας να ανέρχονται 
σε 9,1 εκ. ευρώ (έναντι 8,9 εκ. ευρώ την 30/9/07). 
 
Από τον Οκτώβριο του 2008, άρχισαν να γίνονται ορατά τα σημάδια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. 
Στον τομέα των πλαστικών, πέρα από τη γενικότερη ανησυχία και τη μείωση της ζήτησης, η κάθετη 
πτώση των τιμών των πρώτων υλών, που από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο έφτασε στο 50% - 60%, 
κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία, οδήγησε τους πελάτες στο σταμάτημα των αγορών 
τους, καθότι ανέμεναν πτώση των τιμών των πλαστικών προϊόντων και ανάλωναν / διέθεταν τα 
αποθέματά τους προτού προβούν σε νέες αγορές. Έτσι, η παραγωγή και οι πωλήσεις το τέταρτο τρίμηνο 
του έτους ήταν σημαντικά μειωμένες, τόσο στη μητρική όσο και σε όλες τις θυγατρικές εταιρίες, και 
οδήγησαν σε μείωση του κέρδους στο τέλος του έτους 2008 σε σχέση με το Σεπτέμβριο.  
 
Ειδικότερα τα μεγέθη ανά εταιρία του Ομίλου (προ απαλείψεων ενοποίησης) διαμορφώθηκαν ως εξής: 
 

Εταιρία Χώρα 
Πωλήσεις 

2008 
Πωλήσεις 

2007 Δ% 

Κέρδος μετά 
από φόρους 

2008 

Κέρδος μετά 
από φόρους 

2007 Δ% 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ Ελλάδα 95.001 94.031 1% 5.396 6.668 -19,1% 

ROMCOLOR 2000 S.A. Ρουμανία 8.075 8.590 -6,0% 2.448 1.174 108,5% 

GLOBAL COLORS POLSCA S.A. Πολωνία 8.265 8.529 -3,1% 129 508 -74,6% 

SENKROMA A.S. Τουρκία 7.786 7.335 6,1% -152 270 -156,3% 

SHANGHAI  HITEC  PLASTICS CO Κίνα 18.044 12.288 46,8% 442 315 40,3% 

AGRIPOLYANE S.A.S.U. Γαλλία 22.645 21.372 6% -803 -770 -4,3% 

GLOBAL COLORS z.a.o. Ρωσία 2.823 2.434 16% -364 -107 -240,2% 

EGE DOST A.S. Τουρκία 150 150 0% -125 -42 -197.6% 

RAINBOW TECHNOLOGIES LTD Κύπρος 312 321 -2,8% 39 41 -4,9% 
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Ιδιαίτερα αξίζει να αναφέρουμε τη μεγάλη αύξηση πωλήσεων της θυγατρικής μας στην Κίνα, η οποία θα 
ήταν ακόμα μεγαλύτερη, αν δε μεσολαβούσε η κρίση το 4ο τρίμηνο 2008. 
 
Το τελικό αποτέλεσμα του 2008, επηρεάστηκε αρνητικά και από συναλλαγματικές ζημίες των 
θυγατρικών μας στη Ρωσία, την Τουρκία, την Πολωνία και τη Ρουμανία, καθώς τα νομίσματα των χωρών 
αυτών διολίσθησαν σημαντικά έναντι του ευρώ, τους τελευταίους μήνες του έτους 2008. 
 
Στη διάρκεια του 2008 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις αξίας 2.818 εκ. ευρώ στην εταιρία και 6.589 εκ. 
ευρώ στον Όμιλο, οι κυριότερες των οποίων συνοψίζονται παρακάτω: 
 
α) Στη μητρική εταιρία (εργοστάσιο Ηρακλείου): 

• Νέα γραμμή παραγωγής μαύρων masterbatches. 
• Σύστημα ψύξης με γεωθερμία. 
• Νέος όροφος γραφείων 400 τμ. 
• Σύστημα ανάμιξης μονοχρωματικών masterbatches. 

 
β) Στις θυγατρικές εταιρίες: 

• Δύο νέες γραμμές παραγωγής masterbatches στην Πολωνία. 
• Νέος δακτύλιος ψύξης στη μηχανή παραγωγής αγροτικών φύλλων στην Κίνα. 
• Σύστημα αυτόματης διόρθωσης πάχους στην γραμμή παραγωγής αγροτικών φύλλων στη Γαλλία. 

 
Άλλα σημαντικά γεγονότα κατά τη διάρκεια της χρήσης ήταν τα ακόλουθα : 
 
- Η θυγατρική εταιρία Romcolor 2000 S.A. που εδρεύει στο Βουκουρέστι Ρουμανίας πώλησε ακίνητο 
ιδιοκτησίας της, αντί του ποσού των 2.600.000 ευρώ. Εκ της πωλήσεως προέκυψαν κέρδη ύψους 
5.610.566,67 RON (1.524 χιλ. ευρώ περίπου) τα οποία περιλαμβάνονται στα «άλλα έσοδα» της 
ενοποιημένης κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου. Περαιτέρω, η Romcolor 2000 S.A. προέβη στην 
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 Α.Β.Ε.Ε. ανέρχεται  σε 99,83%. 
 
- Οι θυγατρικές εταιρείες Rainbow Technologies Ltd που εδρεύει στην Κύπρο και η θυγατρική της Global 
Colors z.a.o. που εδρεύει στην Αγία Πετρούπολη Ρωσίας, προέβησαν στην ίδρυση νέας θυγατρικής 
εταιρίας στη Ρωσία, με την επωνυμία ο.ο.ο. Modern Plant, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 10.000 ρούβλια 
και με ποσοστό συμμετοχής 99% και 1% αντίστοιχα. Σκοπός της υπό ίδρυση θυγατρικής είναι η αγορά 
κτιριακών εγκαταστάσεων στην Αγία Πετρούπολη και η δημιουργία σύγχρονου εργοστασίου, το οποίο εν 
συνεχεία θα ενοικιασθεί στην έτερη θυγατρική της Rainbow Technologies Ltd στη Ρωσία, Global Colors 
z.a.o., που λειτουργεί από το 2006 και παράγει masterbatches (πρώτες ύλες για τη βιομηχανία 
πλαστικών). Η εταιρεία ο.ο.ο. Modern Plant δεν έχει ακόμα ξεκινήσει τη δραστηριότητά της. 
 

2. Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  
 
Η 33η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας πραγματοποιήθηκε στις 28/06/2008. Εκπροσωπήθηκε 
το 85,61% των μετόχων που αποφάσισαν ομόφωνα τα παρακάτω: 
1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2007 έως 31.12.2007 

μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της 
εταιρίας. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη 
αποζημίωσης για την χρήση 1/1-31/12/2007. 

3. Έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν στην εταιρία υπηρεσίες 
πέραν των καθηκόντων τους ως Διοικητικών Συμβούλων. 
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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). 
 
 

3. Προοπτικές και Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες για το 2009 
 
Προοπτικές 
 
Το 2009 ξεκίνησε εν μέσω της διεθνούς οικονομικής ύφεσης, που χωρίς αμφιβολία θα επηρεάσει τη 
ζήτηση. Το πρώτο τρίμηνο παρατηρούμε για την εταιρία μια μείωση του όγκου πωλήσεων των προϊόντων 
μας της τάξης του 10% - 15% ενώ για τον Όμιλο η μείωση είναι της τάξης του 25% λόγω της κρίσης στην 
Ανατολική Ευρώπη και την Τουρκία. 
 
Θετικά στοιχεία, που πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν στην αύξηση του περιθωρίου κέρδους, είναι η μεγάλη 
μείωση των τιμών των πρώτων υλών, η άνοδος του δολαρίου που καθιστά τις εξαγωγές μας πιο 
ανταγωνιστικές και η μείωση των επιτοκίων δανεισμού σε πολύ χαμηλά επίπεδα. 
 
Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε απρόσκοπτα στην υλοποίηση του επενδυτικού μας προγράμματος που 
προβλέπει κυρίως : 

- Την κατασκευή νέου εργοστασίου στο Βουκουρέστι, από τη θυγατρική μας Romcolor 2000 S.A. 
και την εγκατάσταση νέων γραμμών παραγωγής. 

- Την εγκατάσταση νέας γραμμής παραγωγής πλαστικών φύλλων στη θυγατρική Shanghai HiTeC 
Plastics στην Κίνα. 

- Επένδυση για παραγωγή γεωμεμβρανών στο εργοστάσιο της Agripolyane στη Γαλλία. 
- Νέο σύστημα ενσάκκισης και παλεττοποίησης masterbatches στο εργοστάσιο Ηρακλείου. 
- Την εγκατάσταση 3 φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 240 kw στην Κρήτη.  

 
Ταυτόχρονα βρισκόμαστε σε αναζήτηση οικοπέδων ή έτοιμων βιομηχανικών χώρων στην 
Κωνσταντινούπολη και την Αγία Πετρούπολη, για τη μεταστέγαση των εκεί θυγατρικών μας. 
 
Κυριότεροι κίνδυνοι και aβεβαιότητες 
 

- Διακύμανση 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 2008 οι τιμές ακολούθησαν αρχικά αλματώδη 
αύξηση φθάνοντας τον Αύγουστο σε επίπεδα ρεκόρ και στη συνέχεια αποκλιμακώθηκαν ταχύτατα. Σε 
περιόδους αύξησης των τιμών η εταιρία είναι γενικά σε θέση να περνάει το αυξημένο κόστος στις τιμές 
πώλησης των προϊόντων της. 
 

- Πιστωτικός κίνδυνος  
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημίας του Ομίλου σε περίπτωση που ένας πελάτης δεν εκπληρώσει 
τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Το έτος 2009 αναμένουμε ο κίνδυνος αυτός να είναι αυξημένος λόγω 
της διεθνούς οικονομικής κρίσης, της μείωσης των χρηματοδοτήσεων μας από τις τράπεζες και της 
μείωσης των πιστωτικών ορίων ορισμένων πελατών από τις εταιρίες ασφάλισης πιστώσεων. 
 
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 μέχρι την 31/12/2008 πρόβλεψη ποσού 921 χιλ. 
ευρώ για την εταιρεία και 978 χιλ. ευρώ για τον όμιλο. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι κανένας πελάτης 
του ομίλου (πλην της Δ.Ε.Η. η οποία προμηθεύεται από την εταιρία μας αιολική ενέργεια) δεν υπερβαίνει 
σε κύκλο εργασιών το 2% των ενοποιημένων πωλήσεων. 
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- Συναλλαγματικός Κίνδυνος  
Η εταιρεία και ο Όμιλος είναι εκτεθειμένοι σε συναλλαγματικό κίνδυνο, αφού σημαντικό μέρος των 
ενοποιημένων πωλήσεων είναι σε δολάρια ΗΠΑ, λέϊ Ρουμανίας, ζλότι Πολωνίας, ρενμινμπί Κίνας και 
ρούβλι Ρωσίας, των οποίων οι ισοτιμίες με το ευρώ μεταβάλλονται. Όταν αυτό κρίνεται συμφέρον, η 
εταιρία προβαίνει σε χρήση αντισταθμιστικών μέσων όπως η σύναψη δανείων στο αντίστοιχο νόμισμα ή 
η προαγορά / προπώληση συναλλάγματος. 
 

- Κίνδυνος Ρευστότητας  
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο Όμιλος να μη δύναται να εκπληρώσει τις 
χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις, όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί ο Όμιλος για τη 
διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, μέσω επαρκών πιστωτικών ορίων από τις 
συνεργαζόμενες τράπεζες, ότι πάντα θα έχει αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του. 
Δεδομένης της άριστης χρηματοοικονομικής κατάστασης και της κερδοφορίας της εταιρίας και του 
Ομίλου, η διοίκηση της εταιρίας κρίνει ότι δεν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος στο ορατό μέλλον.  
 

- Κίνδυνος επιτοκίων 
Ο Όμιλος χρηματοδοτεί τις επενδύσεις του καθώς και τις ανάγκες του σε κεφάλαια κίνησης μέσω 
τραπεζικού δανεισμού και ομολογιακών δανείων, με αποτέλεσμα να επιβαρύνει τα αποτελέσματα του με 
χρεωστικούς τόκους. Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια θα έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα, 
καθώς ο Όμιλος θα επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος δανεισμού. 
Πολιτική του Ομίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια των 
χρηματοδοτικών αναγκών. Επομένως, οι αποφάσεις για τη διάρκεια καθώς και τη σχέση μεταξύ σταθερού 
και κυμαινόμενου κόστους ενός νέου δανείου, λαμβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. 
Τη συγκεκριμένη περίοδο τα επιτόκια έχουν μειωθεί σημαντικά, ταυτόχρονα οι δανειακές μας 
υποχρεώσεις έχουν μειωθεί πολύ, αφού - λόγω της μείωσης των τιμών των πρώτων υλών - έχουν μειωθεί 
οι απαιτήσεις σε κεφάλαια κίνησης και επομένως για το έτος 2009 αναμένουμε σημαντική μείωση των 
χρεωστικών τόκων που θα καταβάλλει η εταιρία και οι θυγατρικές της. 
 

- Εγγυήσεις  
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρία παρέχει εγγυήσεις σε τραπεζικά ιδρύματα και 
προμηθευτές για τη χρηματοδότηση ή την παροχή πιστώσεων για την αγορά πρώτων υλών από 
θυγατρικές της εταιρίες. 
 
 

4. Απολογισμός των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Μεταβολών της Περιόδου 
 
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2008 ανήλθε σε 145.521 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,8% 
σε σύγκριση με το 2007. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA), παρουσίασαν αύξηση κατά 8% και ανήλθαν 
σε 14.531 χιλ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 22,05% στα 7.363 χιλ. ευρώ. Τα αποθέματα 
παρουσιάζουν μείωση κατά 3,8% σε σχέση με την 31/12/2007 το οποίο οφείλεται κυρίως στην μείωση 
της τιμής του πετρελαίου (βασικό συστατικό των πρώτων υλών). Οι προμηθευτές παρουσιάζουν μείωση 
κατά 16,6% σε σχέση με την 31/12/2007. 
 
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας το 2008 ανήλθε σε 95.002 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1% 
σε σύγκριση με το 2007. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA), παρουσίασαν μείωση κατά 5% και ανήλθαν 
σε 11.099 χιλ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 19,1% στα 5,396 χιλ. ευρώ. Τα αποθέματα 
παρουσιάζουν μείωση κατά 1,7%  σε σχέση με την 31/12/2007 το οποίο οφείλεται κυρίως στην μείωση 
της τιμής του πετρελαίου (βασικό συστατικό των πρώτων υλών). Οι προμηθευτές παρουσιάζουν μείωση 
κατά 21,5% σε σχέση με την 31/12/2007. 
 
Για την καλύτερη κατανόηση της εξέλιξης των μεγεθών, των επιδόσεων και της θέσης της Εταιρείας και 
του Ομίλου παρατίθενται αμέσως κατωτέρω βασικοί χρηματοοικονομικοί και μη δείκτες, όπως είχαν 
διαμορφωθεί την 31/12/2008 σε σύγκριση με τους δείκτες της 31/12/2007. 
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 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ     
Γενική Ρευστότητα 3,06 2,54 3,34 2,68 
Ειδική Ρευστότητα 2,06 1,63 2,51 1,98 
     
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ     
Ταχύτητα εισπράξεως Απαιτήσεων (ημέρες) 123 129 178 182 
Ταχύτητα Εξόφλησης Προμηθευτών (ημέρες) 75 88 87 96 
Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεμάτων (ημέρες) 86 95 79 82 
     
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ     
Αποδοτικότητα Ενεργητικού 6,15% 7,42% 5,15% 6,25% 
Αποδοτικότητα  Ιδίων Κεφαλαίων (προ φόρων) 9,88% 12,35% 7,63% 9,52% 
     
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ     
Ίδια Κεφάλαια προς συνολικά 62,27% 60,06% 67,51% 65,68% 
 
 
 

5. Σημαντικές Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη 
 
Οι σημαντικότερες συναλλαγές της Εταιρίας με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα κατά την έννοια του 
Δ.Λ.Π. 24, αφορούν συναλλαγές τις Εταιρίας με τις κατωτέρω θυγατρικές της (συνδεδεμένες με αυτή 
επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20), οι οποίες εμφανίζονται αναλυτικά στον 
κατωτέρω πίνακα (τα ποσά παρατίθενται σε ευρώ): 
 

 
 
 
Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης της εταιρείας και του ομίλου ανήλθαν 
κατά την περίοδο 1.1 – 31.12.2008 σε 1.293 χιλ. ευρώ και 832 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. 
 
Οι απαιτήσεις από μέλη της διοίκησης ανέρχονται σε ευρώ 11 χιλ. την 31.12.2008 για τον όμιλο. 
 
Οι υποχρεώσεις σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη ανέρχονται σε ευρώ 4 χιλ. την 31.12.2008 για την εταιρεία 
και τον όμιλο αντίστοιχα. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θυγατρική 
Εταιρεία

ROMCOLOR 2000 S.A. 559.455 243.689 167.585 66
GLOBAL COLORS POLSCA S.A. 581.585 490.238
SENKROMA A.S. 3.602.105 15.525 1.207.340 37.591
EGE DOST A.S. 245.973 406.102
SHANGHAI HI TECH  PLASTICS CO 1.658.434 208.294 1.030.759
GLOBAL COLORS ZAO 891.933 908.892
AGRIPOLYANE S.A.S.U. 8.624.334 67.320 57.123 364.493 3.860.417 148.441
ΕΤΕΠΛΑ Α.Ε. 350.656 82.423
RAINBOW TECHNOLOGIES LTD 13.735
PLASTIKA KRITIS FAR EAST LTD
GUINEMONT B.V. 26.681 539.015

Υποχρεώσεις 
από δάνεια

Πωλήσεις 
Υπηρεσιών

Πωλήσεις 
αποθεμάτων

Πωλήσεις 
Παγίων

Αγορές 
αποθεμάτων

Τόκοι 
Έξοδα

Απαιτήσεις από 
εμπορική 

δραστηριότητα

Υποχρεώσεις από 
εμπορική 

δραστηριότητα
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Επεξηγηματική έκθεση άρθρου 4 παρ. 7 και 8 ν. 3556/2007: 
 
Α)  Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 8.761.344,00 διαιρούμενο σε 27.379.200 
κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ ανά μετοχή. Όλες οι μετοχές είναι εισηγμένες 
προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην κατηγορία Μεσαίας και 
Μικρής Κεφαλαιοποίησης. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου. 
Β) Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας.  
Γ) Με ημερομηνία 31/12/2008 ο κος Εμμανουήλ Λεμπιδάκης κατέχει ποσοστό 26,57%, ο κος Μιχαήλ 
Λεμπιδάκης κατέχει ποσοστό 25,39% και η κα Μαρία Φερετζάκη κατέχει ποσοστό 7,3% του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας. Κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 
5% του μετοχικού κεφαλαίου. 
Δ) Δεν υφίστανται μετοχές της εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 
Ε) Δεν προβλέπονται από το καταστατικό της εταιρείας περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. 
ΣΤ. Δεν είναι γνωστές στην Εταιρεία, ούτε προβλέπεται στο Καταστατικό της δυνατότητα συμφωνιών 
μετόχων που συνεπάγεται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών ή περιορισμούς στην άσκηση 
δικαιωμάτων ψήφου. 
Ζ) Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της δεν 
διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/20. 
Η) α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του καταστατικού της, το Διοικητικό Συμβούλιο της 
εταιρείας υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση τις προτάσεις για τροποποίηση του καταστατικού της 
εταιρίας, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και έτσι αποφασίζει η Γενική Συνέλευση για την αύξηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 και 23α του 
Κ.Ν. 2190/1920, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών 
στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε επιλεγμένα στελέχη, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης 
αγοράς μετοχών κατά τους ειδικότερους όρους της απόφασης αυτής. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
ορίζει, τον ανώτατο αριθμό των μετοχών πού μπορεί να εκδοθούν, ο οποίος βάσει νόμου δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 1/10 των υφισταμένων μετοχών, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους 
δικαιούχους. Η Γενική Συνέλευση έχει διατηρήσει το δικαίωμα καθορισμού των δικαιούχων του 
προγράμματος για κάθε έτος πού έπεται του πρώτου έτους ωρίμανσης των δικαιωμάτων. γ) Σύμφωνα με 
τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 13 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, οι εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες μπορούν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τους, να 
αποκτούν ίδιες μετοχές μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των 
μετοχών τους, με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους και με τους ειδικότερους όρους και 
διαδικασίες των ως άνω παραγράφων του Κ.Ν. 2190/1920. 
Θ) Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό 
της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης 
χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. 
Ι) Δεν υφίσταται οιασδήποτε σημαντική συμφωνία συναφθείσα από την Εταιρεία, η οποία να τίθεται σε 
ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής αναφερόμενης στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν 
δημόσιας προτάσεις. 
 
 

Ηράκλειο Κρήτης, 27η Μαρτίου 2009 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

   
   
   

Γιάννης Μ. Λεμπιδάκης Μιχαήλ Ιωάν. Λεμπιδάκης Εμμανουήλ Ιωάν. Λεμπιδάκης 
ΑΔΤ ΑΒ954397 ΑΔΤ ΑΕ456062 ΑΔΤ ΑΕ456081 
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ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΥΥ  ΑΑΝΝΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΟΟΥΥ  ΟΟΡΡΚΚΩΩΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΚΚΤΤΗΗ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΗΗ  
 
Προς τους Μετόχους της 

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

Έκθεση  επί των Οικονομικών  Καταστάσεων 

 

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της «ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία), που 
αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2008, 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 Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 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 

Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό 
μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα 
με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες 
δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την απόκτηση εύλογης 
διασφάλισης για το κατά πόσο 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 Διοίκηση, 
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. 

 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2008, την χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως 
αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Αναφορά επί άλλων νομικών και  κανονιστικών θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού 
Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζομένων από τα άρθρα 43α, 
107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και από το άρθρο 4 του Ν. 3356/2007, και των κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτού του Νόμου, εκδοθέντων αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 

 

Αθήνα, 30η Μαρτίου 2009 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Δημήτριος Χ. Σμαΐλης  

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12221 

 

 

 

 

Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα 
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(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
 
1. Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 

Ενοποιημένα Στοιχεία  Εταιρεία 

2008  2007  2008  2007 
 Σημ.        

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         
Ενσώματα πάγια 7 66.816   63.620  52.734   50.183 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 8 449   526  53   97 
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις 9 49   47  14.952   12.352 
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 10 282   282  144   144 
Αναβαλλόμενη απαίτηση φόρου εισοδήματος 19 84   247  0   0 
Λοιπές απαιτήσεις 11 235   948  132   132 
  67.915   65.670  68.015   62.908 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         
Αποθέματα 12 28.206   29.320  16.867   17.163 
Πελάτες 13 42.732   43.143  43.707   43.873 
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 14 6.871   5.230  3.230   3.421 
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 10 447   503  443   492 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 15 8.451   3.795  3.181   798 
  86.707   81.991  67.428   65.747 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  154.622   147.661  135.443   128.655 
         
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ         
Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής:         
Μετοχικό Κεφάλαιο 16 8.761   8.761  8.761   8.761 
Υπέρ το άρτιο 16 10.594   10.594  10.594   10.594 
Αποθεματικά εύλογης αξίας 7,19 19.599   16.638  19.586   16.294 
Λοιπά αποθεματικά 17 37.965   34.912  37.891   34.802 
Αποτελέσματα εις νέον  19.365   17.781  14.610   14.046 
  96.284   88.686  91.442   84.497 
Δικαιώματα μειοψηφίας:  4.114   4.544  -  - 
Σύνολο καθαρής θέσης  100.398   93.230  91.442   84.497 
         

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις         
Δάνεια 18 18.646   13.610  17.513   12.009 
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 19 4.152   5.940  4.131   5.599 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 20 1.733   1.548  1.393   1.278 
Λοιπές προβλέψεις 21 450   450  450   450 
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 22 531   570  336   317 
  25.512   22.118  23.823   19.653 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις         
Προμηθευτές  11.728   14.062  7.529   9.597 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 18 10.475   11.956  7.981   10.579 
Βραχυπρόθεσμες δόσεις μακροπροθέσμων δανείων 18 642   1.665  0   1.500 
Τρέχων φόρος εισοδήματος 19 1.256   938  1.210   883 
Λοιπές υποχρεώσεις & μεταβατικοί λογαριασμοί 23 4.611   3.692  3.458   1.946 
  28.712   32.313  20.178   24.505 
Σύνολο υποχρεώσεων  54.224   54.431  44.001   44.158 
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων  154.622   147.661  135.443   128.655 
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(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
 
2. Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως  

Ενοποιημένα Στοιχεία  Εταιρεία 

1.1 – 31.12.2008  1.1 – 31.12.2007  1.1 – 31.12.2008  1.1 – 31.12.2007 
 Σημ.        
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 25 145.521  137.529  95.002  94.031 
Κόστος πωλήσεων 12,26 -117.608  -111.072  -76.460  -75.093 
Μικτά Κέρδη  27.913  26.457  18.542  18.938 
Άλλα έσοδα 28 2.359  833  558  423 
Έξοδα διαθέσεως  -9.769  -9.084  -6.672  -6.654 
Έξοδα διοικήσεως  -6.792  -6.523  -2.871  -2.586 
Άλλα έξοδα 29 -2.118  -2.437  -1.180  -1.101 
Κέρδη εκμεταλλεύσεως  11.593  9.246  8.377  9.020 
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 30 -1.746  -1.252  -1.382  -1.070 
Συναλλαγματικές διαφορές  -298  301  220  1 
Κέρδη / (Ζημίες) από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 31 -37  -83  -43  -89 
Αποτελέσματα από συγγενείς και θυγατρικές επιχειρήσεις 3 0  2.744  -191  184 
Καθαρά Κέρδη προ φόρων  9.512  10.956  6.981  8.046 
Φόρος εισοδήματος 19 -2.149  -1.510  -1.585  -1.378 
Καθαρά Κέρδη περιόδου  7.363  9.446  5.396  6.668 
         
Τα Καθαρά Κέρδη της περιόδου κατανέμονται σε:         

- Μετόχους της μητρικής εταιρείας  6.733  9.089  5.396  6.668 
- Δικαιώματα μειοψηφίας  630  357  -  - 

  7.363  9.446  5.396  6.668 
         
Κέρδη κατά μετοχή που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής: 32        

- Βασικά σε ευρώ  0,2459  0,3320  0,1971  0,2436 
         
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε ευρώ)  -  -  0,06  0,07 
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3. α) Ενοποιημένη Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (προηγούμενης περιόδου) 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής εταιρείας 

 Δικαιώματα 
μειοψηφίας  Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων Μετοχικό 
Κεφάλαιο  

Διαφορά 
από έκδοση 
μετοχών 
υπέρ το 
άρτιο 

 
Αποθεματικά 
Εύλογης 
Αξίας 

 Λοιπά 
Αποθεματικά  Αποτελέσματα 

εις νέον 

Υπόλοιπο την 1.1.2007 8.761  10.594  9.483  32.936  12.451  4.366  78.591 

Νομισματικές προσαρμογές       -214    -193  -407 

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     -473  59  413  1  0 

Προσαρμογές αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος         6    6 

Μεταφορά αποθεματικών 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 

Διανεμηθέντα κέρδη         -2.033  -37  -2.070 

Διανεμηθέντα Κέρδη 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 
 
(*) ίδια συμμετοχή επενδύσεων 
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3. β) Ενοποιημένη Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (τρέχουσας περιόδου) 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής εταιρείας 

 Δικαιώματα 
μειοψηφίας  Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων Μετοχικό 
Κεφάλαιο  

Διαφορά 
από έκδοση 
μετοχών 
υπέρ το 
άρτιο 

 
Αποθεματικά 
Εύλογης 
Αξίας 

 Λοιπά 
Αποθεματικά  Αποτελέσματα 

εις νέον 

Υπόλοιπο την 1.1.2008 8.761  10.594  16.638  34.912  17.781  4.544  93.230 

Νομισματικές προσαρμογές       -1.145    57  -1.088 

Αναπροσαρμογή παγίων στην εύλογη αξία (μικτό ποσό)     2.576        2.576 

Αναπροσαρμογή παγίων στην εύλογη αξία (φόρος)     -644        -644 

Απόσβεση υπεραξίας αναπροσαρμογής σε κέρδη εις νέον     -811  60  751    0 

Προσαρμογές αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος     1.807    1    1.808 

Εξαγορά ποσοστών συμμετοχής από τη μειοψηφία       2  46  -671  -623 

Μεταβολή ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρικές     33  -130  505  -408  0 

Καθαρό εισόδημα κατ’ ευθείαν στα Ίδια Κεφάλαια 0  0  2.961  -1.213  1.303  -1.022  2.029 
              

Καθαρό κέρδος περιόδου (1.1 - 31.12.2008)         6.733  630  7.363 

Καθαρό κέρδος που καταχωρήθηκε (συνολικά) 0  0  2.961  -1.213  8.036  -392  9.392 
              
              

Μεταφορά κερδών σε αποθεματικά       4.263  -4.263    0 

Διανεμηθέντα κέρδη       3  -2.189  -38  -2.224 

Διανεμηθέντα κέρδη       4.266  -6.452  -38  -2.224 
              

Υπόλοιπο την 31.12.2008 8.761  10.594  19.599  37.965  19.365  4.114  100.398 
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3. γ) Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (Εταιρείας) 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο  

Διαφορά 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 
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 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 
Διανεμηθέντα κέρδη         -2.050  -2.050 
Διανεμηθέντα κέρδη 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 
        
Αναπροσαρμογή παγίων στην εύλογη αξία (μικτό ποσό)      2.576      2.576 
Αναπροσαρμογή παγίων στην εύλογη αξία (φόρος)      -644      -644 
Απόσβεση υπεραξίας αναπροσαρμογής σε κέρδη εις νέον     -446  59  387  0 
Προσαρμογή αναβαλλόμενων φόρων     1.806      1.806 
Καθαρό εισόδημα απ’ ευθείας στην Καθαρή Θέση 0  0  3.292  59  387  3.738 
            
Καθαρό κέρδος περιόδου 1.1 - 31.12.2008         5.396  5.396 
Καθαρό κέρδος περιόδου που καταχωρήθηκε (συνολικά) 0  0  3.292  59  5.783  9.134 
            
Μεταφορά κερδών σε αποθεματικά       3.030  -3.030  0 
Διανεμηθέντα κέρδη         -2.189  -2.189 
Διανεμηθέντα κέρδη 0  0  0  3.030  -5.219  -2.189 
            
Υπόλοιπο την 31.12.2008 8.761  10.594  19.586  37.891  14.610  91.442 
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4. α) Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
1.1. – 

31.12.2008  
1.1. – 

31.12.2007 

Λειτουργικές δραστηριότητες    
Κέρδη προ φόρων  9.512  10.956 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:     
Αποσβέσεις  4.570  4.340 
Προβλέψεις και άλλα μη ταμιακά έξοδα και έσοδα  932  262 
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας  -1.554  -2.773 
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)  1.746  1.252 
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου      
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:     
Αποθέματα  594  -8.607 
Πελάτες   -851  -3.047 
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις  -1.024  -1.125 
Προμηθευτές  -1.997  4.326 
Λοιπές υποχρεώσεις & μεταβατικοί λογαριασμοί  382  306 
Μείον:     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  -1.783  -1.203 
Καταβλημένοι φόροι  -1.438  -1.551 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  9.089  3.136 
Επενδυτικές δραστηριότητες     
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων  -621  -100 
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  -6.589  -4.925 
Εισπράξεις από πωλήσεις χρηματοοικονομικών επενδύσεων  0  1.725 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και αυλών παγίων  2.724  89 
Μερίσματα εισπραχθέντα   6  7 
Τόκοι εισπραχθέντες  148  113 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  -4.332  -3.091 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες     
Εισπράξεις / πληρωμές από αύξηση / μείωση  μετοχικού κεφαλαίου  0  32 
Εισπράξεις / εξοφλήσεις δανείων  2.487  2.258 
Μερίσματα πληρωθέντα  -2.222  -2.068 
Εισπράξεις επιχορηγήσεων  68  253 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)  333  475 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
περιόδου (α) + (β) + (γ)  5.090  520 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου  3.795  3.419 
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών  -434  -144 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου  8.451  3.795 
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4. β) Κατάσταση Ταμιακών Ροών Εταιρείας 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
1.1. – 

31.12.2008  
1.1. – 

31.12.2007 

Λειτουργικές δραστηριότητες     
Κέρδη προ φόρων  6.981  8.046 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:     
Αποσβέσεις  2.809  2.684 
Προβλέψεις και άλλα μη ταμιακά έξοδα /έσοδα  585  854 
Αποτελέσματα  επενδυτικής δραστηριότητας  195  -217 
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)  1.382  1.070 
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου     
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:     
Αποθέματα  296  -4.120 
Πελάτες   -2.700  -5.408 
Άλλες απαιτήσεις  112  538 
Προμηθευτές  -2.067  1.401 
Λοιπές υποχρεώσεις   638  -225 
Μείον:     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  -1.219  -1.007 
Καταβλημένοι φόροι  -786  -953 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  6.226  2.663 
Επενδυτικές δραστηριότητες     
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων  -625  -659 
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  -2.818  -3.674 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και αυλών παγίων  117  84 
Τόκοι εισπραχθέντες  9  53 
Μερίσματα εισπραχθέντα   190  327 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  -3.127  -3.869 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες     
Εισπράξεις επιχορηγήσεων  68  0 
Εισπράξεις / εξοφλήσεις  δανείων  1.403  3.094 
Μερίσματα πληρωθέντα  -2.187  -2.048 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)  -716  1.046 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
περιόδου (α) + (β) + (γ)  2.383  -160 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου  798  958 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου  3.181  798 
 
 
 
Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις ακόλουθες σελίδες (20 – 66) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

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

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

 
 
Η Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2008 μέχρι σήμερα, είχε ως εξής: 
 
Πρόεδρος: Ιωάννης Λεμπιδάκης, Αντιπρόεδροι: Κωνσταντίνος Περάκης, Άννα Λεμπιδάκη, Διευθύνοντες 
Σύμβουλοι: Μιχαήλ Λεμπιδάκης, Εμμανουήλ Λεμπιδάκης, Μέλη Δ.Σ. εκτελεστικά: Ιωάννης Μελάς, 
Εμμανουήλ Κυκριλής, Μέλη Δ.Σ. μη εκτελεστικά: Μάριος Φερετζάκης, Ευγενία Τρίκουλη, Μέλη Δ.Σ. 
ανεξάρτητα μη εκτελεστικά: Αριστοτέλης Μπουχαλάκης, Δημήτριος Αρμάος. 
 
 
 
 
2. Πλαίσιο κατάρτισης των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων  
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (περιλαμβανομένων και ερμηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών), όπως 
αυτά έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από την  
Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός των 
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού τα οποία εμφανίζονται στην εύλογη αξία τους. 
Οι Οικονομικές Καταστάσεις που παρουσιάζονται έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή της συνέχειας 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
 
Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και παρουσίαση των ετησίων 
οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2008 και περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρμοσθεί 
σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. 
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Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες, τα οποία έχουν εκδοθεί είναι 
υποχρεωτικής εφαρμογής για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσεως 
ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας και του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή 
αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω: 
 
2.1.  Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την χρήση 2008 
 

– ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Καταχώριση και Αποτίμηση» και 
ΔΠΧΠ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» – Επαναταξινόμηση 
χρηματοπιστωτικών μέσων 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1004/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Οκτωβρίου 2008 L275- 16.10.2008) 
Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2008. 
Η τροποποίηση επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα να επαναταξινομήσει μη παράγωγα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (με εξαίρεση όσα ταξινομήθηκαν από την επιχείρηση στην 
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την αρχική τους καταχώριση) σε διαφορετική κατηγορία από 
την «εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων» σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η τροποποίηση, επίσης, 
επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα να μεταφέρει από την κατηγορία «Διαθέσιμα προς πώληση» στην 
κατηγορία «Δάνεια και Απαιτήσεις» ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που θα μπορούσε να 
πληροί τον ορισμό «Δάνεια και Απαιτήσεις» (εάν δεν είχε ταξινομηθεί ως διαθέσιμο προς πώληση), 
εφόσον η οικονομική οντότητα έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να διακρατήσει το εν λόγω 
χρηματοοικονομικό στοιχείο στο εγγύς μέλλον. Η παραπάνω τροποποίηση δεν έχει καμία επίδραση στις 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. 

– ΕΔΔΠΧΠ 11 - ΔΠΧΠ 2:  Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Ομίλου 
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 611/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουνίου 2007, L 141-2.6.2007) 
Εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Μαρτίου 2007. 
Η διερμηνεία αποσαφηνίζει το λογιστικό χειρισμό στις περιπτώσεις που οι υπάλληλοι μίας θυγατρικής 
εταιρείας λαμβάνουν μετοχές της μητρικής εταιρείας. Επίσης διευκρινίζει εάν ορισμένες συναλλαγές 
πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές με διακανονισμό με συμμετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές με 
διακανονισμό τοις μετρητοίς. Η διερμηνεία δεν έχει επίδραση  στις οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας και του Ομίλου. 

– ΕΔΔΠΧΠ 14 – Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων Παροχών, Ελάχιστο 
Απαιτούμενο Σχηματισμένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1263/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Δεκεμβρίου 2008, L338-
17.12.2008) 
Εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2008. 
Η διερμηνεία αναφέρεται σε παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία και σε άλλα μακροχρόνια 
προγράμματα καθορισμένων παροχών προς τους εργαζόμενους.  Η διερμηνεία αποσαφηνίζει: 
α) Πότε οικονομικά οφέλη με τη μορφή επιστροφών από το πρόγραμμα ή μειώσεων μελλοντικών 
εισφορών στο πρόγραμμα πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιμα, 
β) Πώς η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούμενου σχηματισμένου κεφαλαίου ενδεχομένως θα επηρέαζε τα 
διαθέσιμα οικονομικά οφέλη με τη μορφή μειώσεων μελλοντικών εισφορών και 
γ) Πότε η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούμενου σχηματισμένου κεφαλαίου θα δημιουργούσε υποχρέωση.  
Η διερμηνεία δεν έχει καμία επίδραση  στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. 
 
2.2. Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά μετά την 31 Δεκεμβρίου 2008 
 

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

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

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

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

– ΔΠΧΠ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη υιοθέτηση των ΔΠΧΠ» και ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) 
«Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις»  

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

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

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

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

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

– Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων 
βελτιώσεων του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 70/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιανουαρίου 2009, L 21- 24.1.2009) 
 
Μέρος Ι 
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΠ ως 
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε 
τον Μάιο 2008. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 

• ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι κάποια από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 
που έχουν καταταχθεί ως προοριζόμενο για εμπορική εκμετάλλευση σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 
«Χρηματοπιστωτικά μέσα: Καταχώριση και Αποτίμηση» αποτελούν παραδείγματα κυκλοφορούντων 
στοιχείων ενεργητικού και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αντίστοιχα. Η Εταιρεία και ο Όμιλος θα 
εφαρμόσουν την τροποποίηση αυτή από την 1η Ιανουαρίου 2009, ωστόσο αναμένει ότι δεν θα επηρεάσει 
τις οικονομικές καταστάσεις. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου μια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση 
λογιστικοποιείται σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Καταχώριση και Αποτίμηση» 
επιπρόσθετα των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων του ΔΛΠ 32 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» 
και ΔΠΧΠ 7 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες και όχι 
όλες οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 28.  
Η Εταιρεία και ο Όμιλος θα εφαρμόσουν την τροποποίηση αυτή από την 1η Ιανουαρίου 2009. 

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

Η οδηγία σε αυτό το πρότυπο έχει τροποποιηθεί ώστε να απεικονίσει το γεγονός ότι κάποια  περιουσιακά 
στοιχεία και υποχρεώσεις αποτιμούνται στην εύλογη αξία αντί στο ιστορικό κόστος.  
Ο Όμιλος θα εφαρμόσει την τροποποίηση αυτή από την 1η Ιανουαρίου 2009, αν συντρέξει τέτοια 
περίπτωση. 
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• ΔΛΠ 31 (Τροποποίηση) «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες» (και επακόλουθες τροποποιήσεις 
στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» και στο ΔΠΧΠ 7 
«Χρηματοπιστωτικά μέσα: Γνωστοποιήσεις») 

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

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

• ΔΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία» 
Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι μία πληρωμή μπορεί να αναγνωριστεί ως προπληρωμή μόνο εάν έχει 
πραγματοποιηθεί πριν την απόκτηση του δικαιώματος πρόσβασης σε αγαθά ή λήψης υπηρεσιών. Η 
τροποποίηση αυτή πρακτικά σημαίνει ότι όταν η Εταιρεία και ο Όμιλος αποκτήσει πρόσβαση στα αγαθά 
ή λάβει τις υπηρεσίες τότε η πληρωμή πρέπει να καταχωριστεί στα έξοδα.  
Η Εταιρεία και ο Όμιλος θα εφαρμόσει την τροποποίηση από την 1η Ιανουαρίου 2009. 

• ΔΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία» 
Η τροποποίηση αυτή διαγράφει την διατύπωση που ορίζει ότι θα υπάρξουν «σπάνια, αν υπάρξουν ποτέ» 
ενδείξεις για τη χρήση μιας μεθόδου που καταλήγει σε ένα χαμηλότερο συντελεστή απόσβεσης από αυτόν 
της σταθερής μεθόδου απόσβεσης. Η τροποποίηση δεν θα έχει επί του παρόντος επίδραση στις 
δραστηριότητες της Εταιρεία και του Ομίλου, καθώς όλα τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται με 
την χρήση της σταθερής μεθόδου. 

• ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Καταχώριση και Αποτίμηση» 
Οι αλλαγές σε αυτό το πρότυπο είναι οι παρακάτω: 
α) Είναι δυνατό να υπάρξουν μετακινήσεις προς και από την κατηγορία της εύλογης αξίας μέσω των 
αποτελεσμάτων όταν ένα παράγωγο ξεκινά ή παύει να πληροί τις προϋποθέσεις ως μέσο αντιστάθμισης 
ταμειακών ροών ή αντιστάθμισης καθαρής επένδυσης. 
β) Ο ορισμός του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης  
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων όσον αφορά στοιχεία που κατέχονται ως διαθέσιμα για 
εμπορική εκμετάλλευση έχει τροποποιηθεί. Διευκρινίζεται ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό 
στοιχείο ή υποχρέωση που αποτελεί μέρος ενός χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν 
κοινή διαχείριση με τεκμηριωμένη ένδειξη πραγματικού πρόσφατου σχεδίου βραχυπρόθεσμης 
αποκόμισης κερδών, συμπεριλαμβάνεται σε αυτού του είδους το χαρτοφυλάκιο κατά την αρχική 
αναγνώριση. 
γ) Η ισχύουσα οδηγία για τον προσδιορισμό και την τεκμηρίωση αντισταθμίσεων δηλώνει ότι ένα μέσο 
αντιστάθμισης πρέπει να εμπλέκει μέρος που δεν ανήκει στην αναφέρουσα οικονομική οντότητα  και 
αναφέρει έναν τομέα ως παράδειγμα μιας οικονομικής οντότητας. Αυτό σημαίνει ότι για να εφαρμοστεί η 
λογιστική αντιστάθμισης σε επίπεδο τομέα, οι απαιτήσεις για τη λογιστική αντιστάθμισης πρέπει να 
πληρούνται συγχρόνως από τον τομέα που το εφαρμόζει. Η τροποποίηση αφαιρεί αυτήν την απαίτηση 
έτσι ώστε το ΔΛΠ 39 να συμβαδίζει με το ΔΠΧΠ 8 «Τομείς  δραστηριοτήτων» το οποίο απαιτεί η 
γνωστοποίηση για τομείς να βασίζεται σε πληροφορίες που παρουσιάζονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
/ Διοικητικό Συμβούλιο της οικονομικής οντότητας. 
δ) Όταν αποτιμάται εκ νέου η λογιστική αξία ενός χρεωστικού τίτλου κατά τη διακοπή της  λογιστικής 
αντιστάθμισης εύλογης αξίας, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι πρέπει να χρησιμοποιείται ένα 
αναθεωρημένο πραγματικό επιτόκιο (υπολογισμένο την ημέρα της διακοπής της λογιστικής 
αντιστάθμισης εύλογης αξίας). 
Η Εταιρεία και ο Όμιλος θα εφαρμόσει το ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) από τη 1η Ιανουαρίου 2009. Δεν θα 
έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 
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• ΔΛΠ 40 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε ακίνητα» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο 
ΔΛΠ 16 «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις») 

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

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

• ΔΠΧΠ 5 (Τροποποίηση) «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς 
Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΠ 1 
«Πρώτη Υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης»)  

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

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

Υποστήριξης (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 41, Γεωργία) 
- Δ.Λ.Π 29 Παρουσίαση Οικονομικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές Οικονομίες 
- ΔΛΠ 34, Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά 
- ΔΛΠ 40, Επενδύσεις σε Ακίνητα 
- ΔΛΠ 41, Γεωργία (και επακόλουθες τροποποιήσεις στα ΔΠΧΠ 5 Μη Κυκλοφορούντα 

Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες, Δ.Λ.Π. 2 
Αποθέματα, Δ.Λ.Π. 36 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων). 

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

Δεκεμβρίου 2008. 
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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 
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 τους και εξετάζονται για απομείωση. 
 
 
Οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.” και των θυγατρικών 
της (« Ο Όμιλος») περιλαμβάνουν τις ακόλουθες εταιρείες: 
 

Επωνυμία Εταιρίας Αντικείμενο Έδρα 
Ποσοστό Συμμετοχής Μέθοδος 

Ενοποίησης Άμεσο Έμμεσο 

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

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

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

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

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

GLOBAL COLORS ZAO Πλαστικά ΡΩΣΙΑ  99% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

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

ΕΤΕΠΛΑ Α.Ε. Εμπορική ΕΛΛΑΔΑ 99,99%  ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

RAINBOW TECHNOLOGIES LTD Παροχή υπηρεσιών ΚΥΠΡΟΣ 100%  ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

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

GUINEMONT B.V. Holding ΟΛΛΑΝΔΙΑ 100%  ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

 
 
Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσεως 2008 επήλθαν οι ακόλουθες μεταβολές στις Θυγατρικές 
Εταιρείες: 
  
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%. 
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Β) Εξαγορά ποσοστού θυγατρικής εταιρείας από τη Μειοψηφία: 
 
Η Μητρική εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. προέβη το Νοέμβριο του 2008 στην εξαγορά 
επιπλέον 8,15% ποσοστού συμμετοχής στη θυγατρική PLASTIKA KRITIS FAR EAST LTD (Κύπρο) 
από τους μετόχους της μειοψηφίας, έναντι ευρώ 609.871,15. 
Μετά την εξαγορά αυτή, το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής εταιρείας στην PLASTIKA KRITIS FAR 
EAST LTD (Κύπρος) ανέρχεται σε 95,56% και κατά συνέπεια, το έμμεσο ποσοστό συμμετοχής της 
μητρικής εταιρείας στη θυγατρική της PLASTIKA KRITIS FAR EAST LTD (Κύπρος) SHANGHAI HI 
TECH  PLASTICS CO (Κίνα) ανέρχεται σε 71,67%. 
 
Γ) Εξαγορά ποσοστού θυγατρικής εταιρείας από τη Μειοψηφία: 
 
Η Μητρική εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. προέβη το Δεκέμβριο του 2008 στην εξαγορά 
επιπλέον 0,18% ποσοστού συμμετοχής στη θυγατρική ROMCOLOR 2000 S.A. (Ρουμανία) από τους 
μετόχους της μειοψηφίας, έναντι ευρώ 12.797,52. 
Μετά την εξαγορά αυτή, το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής εταιρείας στη ROMCOLOR 2000 S.A. 
(Ρουμανία) ανέρχεται σε 79,17%. 
 
Δ) Μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών προηγουμένων 
χρήσεων και ταυτόχρονη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου: 
 
Η κατά 100% θυγατρική εταιρία AGRIPOLYANE S.A.S.U. που εδρεύει στο Saint Chamond της Γαλλίας, 
προέβη σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 375.000 ευρώ, δια συμψηφισμού σωρευμένων 
ζημιών προηγουμένων χρήσεων. Ταυτόχρονα, προέβη σε ισόποση αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, 
η οποία καλύφθηκε εξολοκλήρου από τη μητρική εταιρεία, με ισόποση κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων 
της AGRIPOLYANE S.A.S.U. Από το λόγο αυτό, στα αποτελέσματα χρήσεως της μητρικής εταιρείας, 
αναγνωρίστηκε ζημία ύψους € 375.000. 
 
Ε) 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. 
 
ΣΤ) Ίδρυση νέας θυγατρικής εταιρείας: 
 
Οι θυγατρικές εταιρείες Rainbow Technologies Ltd που εδρεύει στην Κύπρο και η θυγατρική της 
Global Colors z.a.o. που εδρεύει στην Αγία Πετρούπολη Ρωσίας, προέβησαν στην ίδρυση νέας 
θυγατρικής εταιρίας στη Ρωσία, με την επωνυμία ο.ο.ο. Modern Plant, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 
10.000 ρούβλια και με ποσοστό συμμετοχής 99% και 1% αντίστοιχα. Σκοπός της υπό ίδρυση θυγατρικής 
είναι η αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων στην Αγία Πετρούπολη και η δημιουργία σύγχρονου 
εργοστασίου, το οποίο εν συνεχεία θα ενοικιασθεί στην έτερη θυγατρική της Rainbow Technologies Ltd 
στη Ρωσία, Global Colors z.a.o., που λειτουργεί από το 2006 και παράγει masterbatches (πρώτες ύλες για 
τη βιομηχανία πλαστικών). Η εταιρεία ο.ο.ο. Modern Plant δεν έχει ακόμα ξεκινήσει τη δραστηριότητά 
της. 
 
Ζ) Αποτελέσματα από συγγενείς και θυγατρικές εταιρείες: 
 
Στα αποτελέσματα από συγγενείς και θυγατρικές εταιρείες, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα κονδύλια: 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ενοποιημένα Στοιχεία  Εταιρεία 
 31η Δεκεμβρίου,  31η Δεκεμβρίου, 
 2008  2007  2008  2007 
Μερίσματα από θυγατρική εταιρεία 0  0  184  184 
Ζημία από μείωση μετοχικού κεφαλαίου (βλ. Δ) 0  0  -375  0 
Κέρδος από εξαγορά θυγατρικής 0  1.022  0  0 
Κέρδη από πώληση μειοψηφικής συμμετοχής 0  1.722  0  0 
Σύνολο 0  2.744  -191  184 
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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. 
 
 
 
4. Οι βασικές λογιστικές αρχές 
 
4.1 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. 
 
 
4.2  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. 
 
(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. 
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4.3 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 Ωφέλιμη διάρκεια σε έτη
Κτίρια και τεχνικά έργα Από 16 έως 40 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 
 
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. 
 
 
4.4 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. 
 
 
4.5 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
Τα περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για απομείωση της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι 
λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. 
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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. 
 
 
4.6 Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία 
 
Ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες: 
 
α) Δάνεια και Απαιτήσεις 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες 
πληρωμές και τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Δημιουργούνται όταν ο όμιλος δίνει 
χρήματα ή παρέχει αγαθά και υπηρεσίες και δεν υπάρχει πρόθεση για την πώληση αυτών των στοιχείων. 
 
β) Διακρατούμενες 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) Διαθέσιμα 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 Διοίκηση 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. 
 
 
4.7 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. 
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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. 
 
 
4.8 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. 
 
 
4.9 Διαθέσιμα & 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. 
 
 
4.10 Μετοχικό Κεφάλαιο 
Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Δεν υπάρχει τμήμα του καλυφθέντος κεφαλαίου που 
ακόμα δεν έχει καταβληθεί, ούτε αριθμός ή συνολική ονομαστική αξία και είδος μετοχών που δεν έχουν 
εξολοκλήρου εξοφληθεί. 
 
 
4.11 Δανεισμός 
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. 
 
 
4.12 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. 
 
 
4.13 Πρόβλεψη για 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.  
 
 
4.14 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. 
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4.15 Αναγνώριση εσόδων 
Τα έσοδα αποτιμώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, απαλλαγμένη 
από το φόρο προστιθέμενης αξίας και λοιπούς φόρους, μετά τις εκπτώσεις και τις επιστροφές. Τα 
διεταιρικά έσοδα μέσα στον Όμιλο διαγράφονται πλήρως. 
 
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
 
α) Πωλήσεις αγαθών 
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά 
γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 
 
β) Παροχή υπηρεσιών 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση με 
το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της. 
 
γ) Έσοδα από τόκους 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας. 
 
δ) 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. 
 
 
4.16 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. 
 
 
4.17 Διανομή 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. 
 
 
4.18 Κέρδη ανά μετοχή 
Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους με το μέσο σταθμικό 
αριθμό μετοχών κάθε χρήσης. 
 
 
 
5. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία είναι εκτεθειμένοι σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της 
αγοράς (συναλλαγματικός κίνδυνος, διακυμάνσεις των επιτοκίων, κίνδυνος τιμών αγοράς πρώτων υλών), 
ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. 
Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου και της Εταιρείας στοχεύει στον περιορισμό της 
αρνητικής επίδρασης στα αποτελέσματα, που προκύπτει από την αδυναμία πρόβλεψης των 
χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων. 
Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται από την Διοίκηση του Ομίλου με ενέργειες όπως η 
αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του ομίλου, ο 
σχεδιασμός της μεθοδολογίας και η επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για την 
μείωση των κινδύνων και η εφαρμογή διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, με έγκριση από τη Διοίκηση. 
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Τα χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου και της Εταιρείας αποτελούνται κυρίως από εμπορικούς 
χρεώστες και πιστωτές, τραπεζικές υποχρεώσεις και καταθέσεις. 
 
 
 
Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Η εταιρεία και ο όμιλος δεν αντιμετωπίζει πιστωτικό κίνδυνο μεγαλύτερο από αυτόν που αναλογεί στις 
τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται. Το έτος 2009 η Διοίκηση 
αναμένει ο πιστωτικός κίνδυνος να είναι αυξημένος λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης, της μείωσης 
των χρηματοδοτήσεων από τις τράπεζες και της μείωσης των πιστωτικών ορίων ορισμένων πελατών από 
τις εταιρίες ασφάλισης πιστώσεων. Εντούτοις, η πελατειακή διασπορά έχει μεγάλο εύρος, άρα σχετικά 
μικρή συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου, καθώς κανένας πελάτης του ομίλου (πλην της Δ.Ε.Η. η οποία 
προμηθεύεται από τη μητρική εταιρεία αιολική ενέργεια) δεν υπερβαίνει σε κύκλο εργασιών το 2% των 
ενοποιημένων πωλήσεων. 
 
Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών καθώς και οι συνθήκες της παροχής των πιστώσεων 
(ύψος παροχών, πιστωτικά όρια κ.α.) παρακολουθείται διαρκώς από τη Διοίκηση, μέσω του εσωτερικού 
συστήματος διαχείρισης των πιστώσεων. Η εταιρία ασφαλίζει στον ΟΑΕΠ μέρος των πιστώσεών της προς 
πελάτες εξωτερικού και ορισμένες θυγατρικές εταιρείες ασφαλίζουν κατά περίπτωση τις απαιτήσεις τους 
με συμβάσεις εκχώρησης επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring). 
 
Στο τέλους του έτους, η Διοίκηση εκτίμησε ότι δεν υφίσταται κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος ο 
οποίος δεν καλύπτεται από πρόβλεψη ή από άλλη εξασφάλιση και ο οποίος θα μπορούσε να επηρεάσει 
ουσιωδώς τις οικονομικές καταστάσεις. 
 
 
 
Η μέγιστη έκθεση των κονδυλίων του Ισολογισμού σε πιστωτικό κίνδυνο, χωρίς να λαμβάνονται 
υπόψη τυχόν εξασφαλίσεις που έχουν ληφθεί από τον Όμιλο και την Εταιρεία, αναλύεται στο ακόλουθο 
πίνακα: 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ενοποιημένα στοιχεία 
Μέγιστη έκθεση Ισολογισμού σε Πιστωτικό Κίνδυνο 31η Δεκεμβρίου, 2008  31η Δεκεμβρίου, 2007 
Κατηγορίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων    
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 729   785 
Άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 235   948 
Απαιτήσεις από πελάτες 43.710   44.011 
Προκαταβολές & λοιπές απαιτήσεις 3.325   3.146 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8.422   3.781 
  56.421   52.671 
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης αξίας απαιτήσεων πελατών -978   -868 
Σύνολο 55.443   51.803 
 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Εταιρεία 
Μέγιστη έκθεση Ισολογισμού σε Πιστωτικό Κίνδυνο 31η Δεκεμβρίου, 2008  31η Δεκεμβρίου, 2007 
Κατηγορίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων    
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 587   636 
Άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 132   132 
Απαιτήσεις από πελάτες 44.628   44.706 
Προκαταβολές & λοιπές απαιτήσεις 1.695   1.655 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3.171   791 
  50.213   47.920 
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης αξίας απαιτήσεων πελατών -921   -833 
Σύνολο 49.292   47.087 
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Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κονδυλίων εκτός του Ισολογισμού για την Εταιρεία, αφορά 
σε δοσμένες εγγυήσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων Θυγατρικών και αναλύεται στο ακόλουθο πίνακα: 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31η Δεκεμβρίου 2008 
Θυγατρική Εταιρεία Νόμισμα  Αξία σε Νόμισμα  Αξία σε χιλ. € 
SENKROMA A.S. USD  730.000  618 
SHANGHAI HI-TEC PLASTICS CO. LTD USD  3.055.000  2.668 
ROMCOLOR 2000 S.A. Ευρώ  -   
GUINEMONT B.V. Ευρώ  878.758  879 
AGRIPOLYANE S.A.S.U. Ευρώ  4.050.000  4.050 
     8.215 
 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31η Δεκεμβρίου 2007 
Θυγατρική Εταιρεία Νόμισμα  Αξία σε Νόμισμα  Αξία σε χιλ. € 
SENKROMA A.S. USD  700.000  599 
SHANGHAI HI-TEC PLASTICS CO. LTD USD  2.055.000  1.881 
ROMCOLOR 2000 S.A. Ευρώ  550.000  550 
GUINEMONT B.V. Ευρώ  878.758  879 
AGRIPOLYANE S.A.S.U. Ευρώ  4.050.000  4.050 
     7.959 
 
 
 
Ακολούθως αναλύονται οι απαιτήσεις από πελάτες και λοιπούς χρεώστες (τα Διαθέσιμα προς πώληση 
χρηματοοικονομικά στοιχεία αναλύονται στην Σημείωση 10 των Οικονομικών Καταστάσεων): 
 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ενοποιημένα Στοιχεία Ενοποιημένα Στοιχεία 

31η Δεκεμβρίου, 2008 31η Δεκεμβρίου, 2007 

  

Απαιτήσεις 
από 

πελάτες   

Προκαταβολές 
& λοιπές 

απαιτήσεις   

Απαιτήσεις 
από 

πελάτες   

Προκαταβολές 
& λοιπές 

απαιτήσεις 
Χωρίς καθυστέρηση και απομείωση 41.875   3.325   41.949   3.146 
Σε καθυστέρηση χωρίς απομείωση 857   0   1.194   0 
Απομειωμένες απαιτήσεις 978   0   868   0 
Σύνολο 43.710   3.325   44.011   3.146 
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης αξίας -978   0   -868   0 
Καθαρό υπόλοιπο 42.732   3.325   43.143   3.146 
 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Εταιρεία Εταιρεία 

31η Δεκεμβρίου, 2008 31η Δεκεμβρίου, 2007 

  

Απαιτήσεις 
από 

πελάτες   

Προκαταβολές 
& λοιπές 

απαιτήσεις   

Απαιτήσεις 
από 

πελάτες   

Προκαταβολές 
& λοιπές 

απαιτήσεις 
Χωρίς καθυστέρηση και απομείωση 43.444   1.695   43.137   1.655 
Σε καθυστέρηση χωρίς απομείωση 263   0   736   0 
Απομειωμένες απαιτήσεις 921   0   833   0 
Σύνολο 44.628   1.695   44.706   1.655 
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης αξίας -921   0   -833   0 
Καθαρό υπόλοιπο 43.707   1.695   43.873   1.655 
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Η ανάλυση της ληκτότητας των απαιτήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας, οι οποίες είναι ληξιπρόθεσμες 
αλλά δεν είναι απομειωμένες, παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ενοποιημένα στοιχεία Ενοποιημένα στοιχεία 

31η Δεκεμβρίου, 2008 31η Δεκεμβρίου, 2007 

Απαιτήσεις ληξιπρόθεσμες μη 
απομειωμένες: 

Απαιτήσεις 
από 

πελάτες   

Προκαταβολές 
& λοιπές 

απαιτήσεις   

Απαιτήσεις 
από 

πελάτες   

Προκαταβολές 
& λοιπές 

απαιτήσεις 
<30 ημέρες 63   0   0   0 

30 - 60 ημέρες 534   0   394   0 
60 - 90 ημέρες 0   0   0   0 

90 - 120 ημέρες 45   0   42   0 
> 120 ημέρες 215   0   758   0 
Σύνολο 857   0   1.194   0 

 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Εταιρεία Εταιρεία 

31η Δεκεμβρίου, 2008 31η Δεκεμβρίου, 2007 

Απαιτήσεις ληξιπρόθεσμες μη 
απομειωμένες: 

Απαιτήσεις 
από 

πελάτες   

Προκαταβολές 
& λοιπές 

απαιτήσεις   

Απαιτήσεις 
από 

πελάτες   

Προκαταβολές 
& λοιπές 

απαιτήσεις 
<30 ημέρες 63   0  0    0  

30 - 60 ημέρες 11   0  0    0  
60 - 90 ημέρες 0    0  0    0  

90 - 120 ημέρες 0    0  0    0  
> 120 ημέρες 189   0  736   0  
Σύνολο 263   0 736   0 

 
 
 
 
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. 
Δεδομένης της άριστης χρηματοοικονομικής κατάστασης και της κερδοφορίας της εταιρίας και του 
Ομίλου, η διοίκηση της εταιρίας κρίνει ότι δεν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος στο ορατό μέλλον. 
 
 
Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθεται η μέγιστη έκθεση του Ομίλου και της Εταιρείας σε 
κίνδυνο ρευστότητας. 
 
Σημειώνεται ότι η ακόλουθη ανάλυση της συμβατικής ληκτότητας των χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων περιλαμβάνει ποσά απροεξόφλητων ταμιακών εκροών, τα οποία μπορεί να διαφέρουν από 
τα σχετικά ποσά του Ισολογισμού, ο οποίος περιλαμβάνει προεξοφλημένα ποσά ταμειακών ροών. 
Συνεπώς, οι δανειακές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν το πληρωτέο ποσό των μελλοντικών 
τοκοχρεολυτικών δόσεων, σύμφωνα με τα συμβατικά επιτόκια που ισχύουν κατά την ημερομηνία 
αναφοράς (ισολογισμού). 
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Ανάλυση συμβατικής ληκτότητας χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων Ομίλου 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

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

Σύνολο την 31η 
Δεκεμβρίου, 

2008 31η Δεκεμβρίου, 2008 
          

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 19.288   223 1.288 20.458 1.053 23.021 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 10.475  8.038 1.098 1.441   10.576 

Προμηθευτές 11.728 1.591 3.000 3.611 3.526   11.728 

Τρέχων φόρος εισοδήματος 1.256 46 0 302 908   1.256 

Λοιπές  υποχρεώσεις 4.611 2.225 470 980 795 140  4.611 

Σύνολο 47.358 3.863 11.508 6.214 7.957 20.598 1.053 51.193 

          
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

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

Σύνολο την 31η 
Δεκεμβρίου, 

2007 31η Δεκεμβρίου, 2007 
                 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 15.275   1.107 1.079 8.024 8.559 18.769 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 11.956  10.654 0 1.461   12.115 

Προμηθευτές 14.062 1.500 3.745 4.330 4.486   14.062 

Τρέχων φόρος εισοδήματος 938 58 0 220 660   938 

Λοιπές υποχρεώσεις 3.692 2.667 458 527 39   3.692 

Σύνολο 45.923 4.225 14.857 6.185 7.725 8.024 8.559 49.575 
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Ανάλυση συμβατικής ληκτότητας χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων Εταιρείας 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

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

Σύνολο την 31η 
Δεκεμβρίου, 

2008 31η Δεκεμβρίου, 2008 
          

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 17.513     191 527 20.044   20.763 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 7.981   8.038         8.038 

Προμηθευτές 7.529 251 1.255 2.510 3.514     7.529 

Τρέχων φόρος εισοδήματος 1.210     302 906     1.208 

Λοιπές  υποχρεώσεις 3.458 1.146 424 980 767 140  3.458 

Σύνολο 37.691 1.397 9.717 3.983 5.714 20.184 0 40.996 

          
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

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

Σύνολο την 31η 
Δεκεμβρίου, 

2007 31η Δεκεμβρίου, 2007 
                 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 13.509     876 1.079 7.108 7.181 16.244 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 10.579   10.654         10.654 

Προμηθευτές 9.597 320 1.600 3.199 4.479     9.597 

Τρέχων φόρος εισοδήματος 883     220 660     880 

Λοιπές υποχρεώσεις 1.946 949 458 527 11     1.946 

Σύνολο 36.514 1.269 12.712 4.822 6.229 7.108 7.181 39.321 
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Κίνδυνος αγοράς 
 
Ως κίνδυνος αγοράς ορίζεται ο κίνδυνος στη βάση του οποίου η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμιακές 
ροές των χρηματοοικονομικών μέσων του ομίλου και της εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσουν 
διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις τιμές της αγοράς. Ο εν λόγω κίνδυνος για τον όμιλο και την 
εταιρεία εστιάζεται στις διακυμάνσεις των επιτοκίων δανεισμού, στο συναλλαγματικό κίνδυνο και στον 
κίνδυνο τιμών αγοράς πρώτων υλών (πολυαιθυλένιο / παράγωγο πετρελαίου). 
 
 
 
Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται διεθνώς, διενεργώντας εμπορικές συναλλαγές (εισαγωγές – εξαγωγές) και 
λοιπές συναλλαγές (επενδύσεις) σε ξένο νόμισμα, ως εκ τούτου εκτίθεται σε κινδύνους συναλλαγματικών 
ισοτιμιών κυρίως σε σχέση με το δολάριο Η.Π.Α. (USD). 
 
Για τον περιορισμό του συναλλαγματικού κινδύνου εμπορικών συναλλαγών σε νόμισμα διαφορετικό του 
ευρώ, επιλέγεται κατά περίπτωση νόμισμα συναλλαγής τέτοιο ώστε η δημιουργούμενη απαίτηση ή 
υποχρέωση να αντισταθμίζει κατά το δυνατό προγενέστερες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις κατά το ίδιο 
νόμισμα. Όταν αυτό κρίνεται συμφέρον, η εταιρία προβαίνει σε χρήση αντισταθμιστικών μέσων όπως η 
σύναψη δανείων στο αντίστοιχο νόμισμα ή η προαγορά / προπώληση συναλλάγματος. 
 
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: 
Ρενμινμπί Κίνας (RMB), νέα λίρα Τουρκίας (TRL), νέο Λέι Ρουμανίας (RON), Ζλότι Πολωνίας (ZL) και 
Ρούβλι Ρωσίας (RUB). 
 
 
Ακολούθως, παρατίθεται ανάλυση ευαισθησίας των κερδών προ φόρων και των ιδίων κεφαλαίων του 
Ομίλου σε μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά 5%, με την παραδοχή ότι η συναλλαγματική 
θέση του Ομίλου παραμένει αμετάβλητη: 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

31η Δεκεμβρίου 2008 
Μεταβολές στα κέρδη προ φόρων και στα ίδια κεφάλαια σε μεταβολή συναλλαγματικών ισοτιμιών έναντι € 
    

Νόμισμα 

Μεταβολή 
συναλλαγματικών 

ισοτιμιών 
Επίδραση στα κέρδη προ 

φόρων 
Επίδραση στα Ίδια 

Κεφάλαια 
USD 5% 171 74 
USD -5% -170 -67 
      
RMB 5% 10 383 
RMB -5% -11 -385 
      
TRL 5% 16 168 
TRL -5% -18 -170 
      
RON 5% -82 328 
RON -5% 91 -321 
      
ZL 5% 51 190 
ZL -5% -56 -195 
      
RUB 5% 66 45 
RUB -5% -76 -52 
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Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

31η Δεκεμβρίου 2007 
Μεταβολές στα κέρδη προ φόρων και στα ίδια κεφάλαια σε μεταβολή συναλλαγματικών ισοτιμιών έναντι € 
    

Νόμισμα 

Μεταβολή 
συναλλαγματικών 

ισοτιμιών 
Επίδραση στα κέρδη προ 

φόρων 
Επίδραση στα Ίδια 

Κεφάλαια 
USD 5% 216 87 
USD -5% -214 -79 
      
RMB 5% 7 318 
RMB -5% -8 -312 
      
TRL 5% 86 170 
TRL -5% -95 -178 
      
RON 5% -42 292 
RON -5% 47 -290 
      
ZL 5% 63 217 
ZL -5% -69 -221 
      
RUB 5% 47 48 
RUB -5% -52 -51 
 
 
 
Ακολούθως, παρατίθεται ανάλυση ευαισθησίας των κερδών προ φόρων και των ιδίων κεφαλαίων της 
Εταιρείας σε μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά 5%, με την παραδοχή ότι η 
συναλλαγματική θέση της Εταιρείας παραμένει αμετάβλητη: 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

31η Δεκεμβρίου 2008 
Μεταβολές στα κέρδη προ φόρων και στα ίδια κεφάλαια σε μεταβολή συναλλαγματικών ισοτιμιών έναντι € 
    

Νόμισμα 

Μεταβολή 
συναλλαγματικών 

ισοτιμιών 
Επίδραση στα κέρδη προ 

φόρων 
Επίδραση στα Ίδια 

Κεφάλαια 
USD 5% 99 74 
USD -5% -89 67 
 
 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

31η Δεκεμβρίου 2007 
Μεταβολές στα κέρδη προ φόρων και στα ίδια κεφάλαια σε μεταβολή συναλλαγματικών ισοτιμιών έναντι € 
    

Νόμισμα 

Μεταβολή 
συναλλαγματικών 

ισοτιμιών 
Επίδραση στα κέρδη προ 

φόρων 
Επίδραση στα Ίδια 

Κεφάλαια 
USD 5% 116 87 
USD -5% -105 -79 
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Κίνδυνος επιτοκίου 
 
Ο Όμιλος χρηματοδοτεί τις επενδύσεις του καθώς και τις ανάγκες του σε κεφάλαια κίνησης μέσω 
τραπεζικού δανεισμού και ομολογιακών δανείων. 
Οι δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου και της εταιρείας συνδέονται με  επιτόκια τα οποία ανάλογα με τις 
συνθήκες της αγοράς μπορούν να διακυμανθούν είτε ανοδικά είτε καθοδικά. Τα λειτουργικά έσοδα και οι 
ταμιακές ροές του ομίλου και της εταιρείας δεν επηρεάζονται σημαντικά από διακυμάνσεις επιτοκίων.  
Πολιτική του Ομίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια των 
χρηματοδοτικών αναγκών. Επομένως, οι αποφάσεις για τη διάρκεια καθώς και τη σχέση μεταξύ σταθερού 
και κυμαινόμενου κόστους ενός νέου δανείου, λαμβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. 
 
Ακολούθως, παρατίθεται ανάλυση ευαισθησίας των κερδών προ φόρων και των ιδίων κεφαλαίων του 
Ομίλου σε μεταβολές των επιτοκίων κατά 1%, με την προϋπόθεση ότι οι υπόλοιπες μεταβλητές του 
δανεισμού παραμένουν σταθερές: 
 
31η Δεκεμβρίου 2008 
Μεταβολές στα κέρδη προ φόρων  και στα ίδια κεφάλαια σε μεταβολή επιτοκίων (κατά +/- 1%) 
   

Μεταβολή επιτοκίων Επίδραση στα κέρδη προ φόρων Επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια 
1% 297 223 

-1% -297 -223 
 
31η Δεκεμβρίου 2007 
Μεταβολές στα κέρδη προ φόρων  και στα ίδια κεφάλαια σε μεταβολή επιτοκίων (κατά +/- 1%) 
   

Μεταβολή επιτοκίων Επίδραση στα κέρδη προ φόρων Επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια 
1% 277 208 

-1% -277 -208 
 
 
Ακολούθως, παρατίθεται ανάλυση ευαισθησίας των κερδών μετά από φόρους και των ιδίων 
κεφαλαίων της Εταιρείας σε μεταβολές των επιτοκίων κατά 1%, με την προϋπόθεση ότι οι υπόλοιπες 
μεταβλητές του δανεισμού παραμένουν σταθερές: 
 
31η Δεκεμβρίου 2008 
Μεταβολές στα κέρδη προ φόρων  και στα ίδια κεφάλαια σε μεταβολή επιτοκίων (κατά +/- 1%) 
   

Μεταβολή επιτοκίων Επίδραση στα κέρδη προ φόρων Επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια 
1% 255 191 

-1% -255 -191 
 
31η Δεκεμβρίου 2007 
Μεταβολές στα κέρδη προ φόρων  και στα ίδια κεφάλαια σε μεταβολή επιτοκίων (κατά +/- 1%) 
   

Μεταβολή επιτοκίων Επίδραση στα κέρδη προ φόρων Επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια 
1% 241 181 

-1% -241 -181 
 
 
 
Κίνδυνος τιμών αγοράς 
 
Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί η εταιρία και ο όμιλος είναι παράγωγα του πετρελαίου και ως εκ τούτου 
η τιμές αγοράς των πρώτων υλών επηρεάζονται από την εξέλιξη της τιμής του στις διεθνείς 
χρηματαγορές. Κατά το 2008 οι τιμές ακολούθησαν αρχικά αλματώδη αύξηση φθάνοντας τον Αύγουστο 
σε επίπεδα ρεκόρ και στη συνέχεια αποκλιμακώθηκαν ταχύτατα. Σε περιόδους αύξησης των τιμών η 
εταιρία και ο όμιλος είναι σε θέση να μετακυλύει το αυξημένο κόστος, στις τιμές πώλησης των 
προϊόντων. 
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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. 
 
 
 
Πολιτικές Διαχείρισης Κεφαλαίων 
 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία με τη διαχείριση κεφαλαίου έχει ως στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης 
λειτουργίας της δραστηριότητας στο μέλλον, με σκοπό την ύπαρξη ικανοποιητικών αποδόσεων για τους 
μετόχους και τη διατήρηση ιδανικής κεφαλαιουχικής διάρθρωσης, έτσι ώστε να μειώνεται το κόστος 
κεφαλαίου. 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία ελέγχουν τον επαγγελματικό κίνδυνο με βάση τον συντελεστή μόχλευσης. Ο 
συντελεστής μόχλευσης υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με το συνολικό απασχολούμενο 
κεφάλαιο και εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:  
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ενοποιημένα Στοιχεία Εταιρεία 

31η Δεκεμβρίου, 31η Δεκεμβρίου 

2008 2007 2008 2007 
Μακροπρόθεσμος δανεισμός 19.288   15.275   17.513   13.509 
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 10.475   11.956   7.981   10.579 
Συνολικός Δανεισμός 29.763   27.231   25.494   24.088 
Μείον: Ταμιακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα -8.451   -3.795   -3.181   -798 
Καθαρός Δανεισμός 21.312   23.436   22.313   23.290 

              
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 100.398   93.230   91.442   84.497 

              
Σύνολο Κεφαλαίων 121.710   116.666   113.755   107.787 

              
Συντελεστής Μόχλευσης 17,51%   20,09%   19,61%   21,61% 
 
Ο συντελεστής μόχλευσης διατηρείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, γεγονός που επιβεβαιώνει την ευρωστία 
της επιχείρησης και του ομίλου.  
 
 
 
 
6. 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: 
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- Εύλογες αξίες και ωφέλιμες ζωές παγίων περιουσιακών στοιχείων (βλ. Σημείωση 7) 
- 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. 

 
 
 
7. Ενσώματα Πάγια 
 
 
Αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία: 
Η αξία των ακινήτων και των μηχανημάτων αρχικώς αναπροσαρμόστηκε την 1η Ιανουαρίου 2004 βάσει 
εκθέσεων ανεξάρτητων εκτιμητών. Η αναπροσαρμογή βασίσθηκε στις αγοραίες αξίες και η υπεραξία 
αναπροσαρμογής - καθαρή από αναβαλλόμενους φόρους - πιστώθηκε σε αποθεματικά της Καθαρής 
Θέσης. 
 
Στην προηγούμενη 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. 
 
Τέλος, στην τρέχουσα χρήση 2008 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 κτιριακών εγκαταστάσεών της στη 
Φοινικιά και τη ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου Κρήτης. Από το λόγο αυτό, προέκυψε υπεραξία αναπροσαρμογής 
συνολικού ύψους 2.576 χιλ. ευρώ, η οποία – καθαρή από αναβαλλόμενο φόρο 644 χιλ. ευρώ – πιστώθηκε 
σε αποθεματικό της Καθαρής Θέσης. 
 
 
Εμπράγματα Βάρη: 
Επί των ενσωμάτων παγίων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα ή άλλα βάρη. 
Επί των ενσωμάτων παγίων (ακινήτων, μηχανημάτων) θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου, υφίστανται 
εμπράγματα βάρη σε ξένο νόμισμα, συνολικής αξίας την 31.12.2008  4.682 χιλ. ευρώ, για την 
εξασφάλιση τραπεζικών δανείων συνολικού ύψους την 31.12.2008 1.963 χιλ. ευρώ (βλ. και Σημείωση 18 
/ Δανεισμός). 
 
 
Πώληση ακινήτου θυγατρικής - 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 5.610.567 RON (1.524 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 εξέλιξη της αξίας των ενσωμάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας στην 
τρέχουσα και συγκριτική περίοδο, παρουσιάζεται στους πίνακες που ακολουθούν: 
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Ενοποιημένος Πίνακας Μεταβολών Ενσωμάτων Παγίων προηγούμενης 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 1.1.2007 7.959 12.723 38.617 1.494 2.680 1.054 64.526 
 Συναλλαγματική Διαφοροποίηση -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 Διαφοροποίηση -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 Διαφοροποίηση -27 76 -415 -56 -51 -39 -511 

(+) Αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία  2.576     2.576 

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

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

 Σύνολο 31.12.2008 19.271 17.296 45.512 1.682 3.297 1.278 88.336 

 Αποσβέσεις        

 Αποσβέσεις 1.1.2008 54 1.769 11.991 1.176 2.534 - 17.524 

 Συναλλαγματική Διαφοροποίηση 7 25 -126 -28 -25  -147 

(+) Προσθήκες περιόδου 13 458 3.374 322 265  4.432 

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

 Σωρευμένες Αποσβέσεις 31.12.2008 73 2.165 15.200 1.330 2.752 - 21.520 

         

 Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2008 19.198 15.131 30.312 352 545 1.278 66.816 
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Πίνακας Μεταβολών Ενσωμάτων Παγίων Εταιρείας προηγούμενης 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 1.1.2007 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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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 

(+) Αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία  2.576     2.576 

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

(-) Μειώσεις περιόδου   -77 -86   -163 

 Σύνολο 31.12.2008 17.213 14.161 31.478 989 2.471 359 66.671 

 Αποσβέσεις        

 Αποσβέσεις 1.1.2008 - 1.198 7.050 830 2.185 - 11.263 

(+) Προσθήκες περιόδου  335 2.218 149 58  2.760 

(-) Μειώσεις περιόδου   0 -86   -86 

 Σωρευμένες Αποσβέσεις 31.12.2008 - 1.533 9.268 893 2.243 - 13.937 

         

 Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2008 17.213 12.628 22.210 96 228 359 52.734 
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8. 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. 2007 263 410 35 708 
 Συναλλαγματική Διαφοροποίηση     

(+) 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 Διαφοροποίηση  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 
      

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

(+) Προσθήκες περιόδου  22   22 
 Σύνολο 31.12.2008 (α) 263 490 76  829 

      

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

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

 Κόστος ή εκτίμηση 1.1. 2008 253 - 253 
(+) Προσθήκες περιόδου 5 - 5 
 Σύνολο 31.12.2008 (α) 258 - 258 
     

 Αποσβέσεις 1.1.2008 156 - 156 
(+) Προσθήκες περιόδου 49 - 49 
 Σωρευμένες Αποσβέσεις 31.12.2008 (β) 205 - 205 
     

 Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2008 (α)-(β) 53 - 53 
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9. Συμμετοχές σε λοιπές εταιρείες 
 
Οι συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις στον Ενοποιημένο Ισολογισμό αφορούν στις ακόλουθες εταιρείες: 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31η Δεκεμβρίου 

2008 
 31η Δεκεμβρίου 

2007 
    
Κοινωνία δικαιώματος Βρουχά 34  33 
Sun partners ενεργειακή Α.Ε. 14  14 
Ooo Modern Plant 1  - 
Σύνολο 49  47 
 
Ειδικότερα: 
• Κοινωνία δικαιώματος Βρουχά: Πρόκειται για Κοινωνία Αστικού Δικαίου, στην οποία η μητρική 
εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 50%, η οποία δεν έχει μέχρι σήμερα οποιαδήποτε δραστηριότητα. 
• Sun partners ενεργειακή Α.Ε.: Πρόκειται για εταιρεία με σκοπό την κατασκευή και λειτουργία 
φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκαταστημένης ισχύος 4MW στο Νομό 
Κιλκίς (αναμένεται έγκριση της άδειας παραγωγής το μήνα Απρίλιο του 2009), η οποία μέχρι σήμερα 
βρίσκεται στο ιδρυτικό στάδιο και δεν έχει ακόμη δραστηριότητα. Η Μητρική Εταιρεία κατέχει στην 
εταιρεία αυτή ποσοστό 24%. 
• Σχετικά με τη νεοσυσταθείσα θυγατρική ο.ο.ο. Modern Plant βλ. σχετικά Σημείωση 3: Ενοποίηση 
 
 
 
10. Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναλύονται σε: 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ενοποιημένα Στοιχεία  Εταιρεία 
 31η Δεκεμβρίου,  31η Δεκεμβρίου, 
 2008  2007  2008  2007 
Μακροπρόθεσμα 282  282  144  144 
Βραχυπρόθεσμα 447  503  443  588 
Σύνολο 729  785  587  636 
 
 
Η μεταβολή των διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έχει ως 
ακολούθως: 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ενοποιημένα Στοιχεία  Εταιρεία 
 31η Δεκεμβρίου,  31η Δεκεμβρίου, 
 2008  2007  2008  2007 
Υπόλοιπο έναρξης 785  827  636  732 
Αγορές 0  54  0  0 
Πωλήσεις -7  0  0  0 
Αποτίμηση στην εύλογη αξία -49  -96  -49  -96 
Σύνολο 729  785  587  636 
 
 
Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται από: 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ενοποιημένα Στοιχεία  Εταιρεία 
 31η Δεκεμβρίου,  31η Δεκεμβρίου, 
 2008  2007  2008  2007 
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.Α. 282  282  144  144 
Ομόλογο εξωτερικού εισηγμένο σε Χ.Α. σε USD 443  492  443  492 
Λοιπά χρεόγραφα εξωτερικού σε TRY 4  11  0  0 
Σύνολο 729  785  587  636 
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11. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ενοποιημένα Στοιχεία  Εταιρεία 
 31η Δεκεμβρίου,  31η Δεκεμβρίου, 
 2008  2007  2008  2007 
Δοσμένες εγγυήσεις και λοιπές απαιτήσεις 235  229  132  132 
Απαίτηση από πώληση συμμετοχής 0  719  0  0 
Σύνολο 235  948  132  132 
 
 
 
12. Αποθέματα 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ενοποιημένα Στοιχεία  Εταιρεία 
 31η Δεκεμβρίου,  31η Δεκεμβρίου, 
 2008  2007  2008  2007 
Εμπορεύματα 716  1.233  67  366 
Προϊόντα Έτοιμα & Ημιτελή 10.530  10.168  6.424  5.902 
Α΄ Ύλες & Βοηθητικές, Υλικά        
και Είδη Συσκευασίας, λοιπά αναλώσιμα 16.960  17.843  10.376  10.895 
Προκαταβολές για αγορά         
αποθεμάτων & Αγορές υπό παραλαβή 0  76  0  0 
Σύνολο 28.206  29.320  16.867  17.163 
 
Επί των αποθεμάτων της εταιρείας και του ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα ή άλλα βάρη. 
 
Το κόστος των αποθεμάτων το οποίο βάρυνε το κόστος πωληθέντων του Ομίλου ανήλθε σε 94.406 χιλ. 
και σε 88.482 χιλ ευρώ για τη χρήση 2008 και 2007 αντίστοιχα. 
Το κόστος των αποθεμάτων το οποίο βάρυνε το κόστος πωληθέντων της Εταιρείας ανήλθε σε 62.130 χιλ. 
και σε 61.798 χιλ ευρώ για τη χρήση 2008 και 2007 αντίστοιχα. 
 
 
 
13. Πελάτες 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ενοποιημένα Στοιχεία  Εταιρεία 
 31η Δεκεμβρίου,  31η Δεκεμβρίου, 
 2008  2007  2008  2007 
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 43.710  44.011  36.232  35.611 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις -978  -868  -921  -833 
 42.732  43.143  35.311  34.778 
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη -  -  8.396  9.095 
Σύνολο 42.732  43.143  43.707  43.873 
 
 
Η εξέλιξη της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως ακολούθως: 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ενοποιημένα Στοιχεία  Εταιρεία 
 31η Δεκεμβρίου,  31η Δεκεμβρίου, 
 2008  2007  2008  2007 
Υπόλοιπο έναρξης -868  -652  -833  -633 
Συναλλαγματική διαφοροποίηση 5  0  -  - 
Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη 481  0  471  0 
Υπόλοιπο -382  -652  -362  -633 
Έσοδο από πρόβλεψη προηγουμένων χρήσεων 94  0  91  0 
Πρόβλεψη στα έξοδα της περιόδου -690  -216  -650  -200 
Υπόλοιπο λήξεως -978  -868  -921  -833 
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14. Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ενοποιημένα Στοιχεία  Εταιρεία 
 31η Δεκεμβρίου,  31η Δεκεμβρίου, 
 2008  2007  2008  2007 
Χρεώστες διάφοροι 3.310  3.376  2.251  2.294 
Απαίτηση από πώληση μειοψηφικής συμμετοχής 728  601  -  - 
Έξοδα επομένων χρήσεων 885  329  269  244 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.304  61  51  31 
Εκπτώσεις αγορών χρήσεως υπό διακανονισμό 585  804  585  804 
 6.812  5.171  3.156  3.373 
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 59  59  74  48 
Σύνολο 6.871  5.230  3.230  3.421 
 
 
 
15. Ταμιακά διαθέσιμα & Ισοδύναμα 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ενοποιημένα Στοιχεία  Εταιρεία 
 31η Δεκεμβρίου,  31η Δεκεμβρίου, 
 2008  2007  2008  2007 
Ταμείο 29  14  10  7 
Τραπεζικές καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 8.422  3.781  3.171  791 
Σύνολο 8.451  3.795  3.181  798 
 
 
 
16. Μετοχικό Κεφάλαιο και Υπέρ το Άρτιο 
 
Ποσά σε ευρώ Αριθμός 

μετοχών 
Κοινές 
μετοχές 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο σε € 

Υπέρ 
το άρτιο σε € 

1η Ιανουαρίου 2007 27.379.200 27.379.200 8.761.344,00 10.584.277,33 
31η Δεκεμβρίου 2007 27.379.200 27.379.200 8.761.344,00 10.584.277,33 
31η Δεκεμβρίου 2008 27.379.200 27.379.200 8.761.344,00 10.584.277,33 
 
Το σύνολο των εκδοθεισών μετοχών της Εταιρείας την 31/12/2008 είναι 27.379.200 κοινές ονομαστικές 
μετοχές με ονομαστική αξία € 0,32 ανά μετοχή. Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως. 
Σημειώνεται ότι οι μετοχές της εταιρείας μετετράπησαν από ανώνυμες σε ονομαστικές με σχετική 
απόφαση της από 13/2/2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 
 
 
 
17. Άλλα αποθεματικά Καθαρής Θέσης 
 
Σύμφωνα τη εκάστοτε τοπική εθνική νομοθεσία, οι Εταιρεία και οι Θυγατρικές της σχηματίζουν τακτικό 
αποθεματικό επί των ετησίων κερδών τους, μετά από την αφαίρεση του φόρο εισοδήματος, το οποίο δεν 
μπορεί να διανεμηθεί περαιτέρω. 
 
Επίσης, στα λοιπά αποθεματικά της Καθαρής Θέσης συμπεριλαμβάνονται ειδικά αποθεματικά καθώς και 
αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων, τα οποία εξαιρούνται του φόρου εισοδήματος εκτός 
εάν διανεμηθούν στους μετόχους ή κεφαλαιοποιηθούν. 
Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν προτίθεται στην παρούσα φάση να διανείμει ή να κεφαλαιοποιήσει τα 
αποθεματικά αυτά ή μέρος αυτών, συνεπώς δεν έχει προβεί στον υπολογισμό και την αφαίρεση του φόρου 
που θα προέκυπτε στην περίπτωση της διανομής τους. 
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Τα λοιπά αποθεματικά της Καθαρής Θέσης αναλύονται ως ακολούθως: 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ενοποιημένα Στοιχεία  Εταιρεία 
 31η Δεκεμβρίου,  31η Δεκεμβρίου, 
 2008  2007  2008  2007 
- Αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα        
  αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 33.715  31.003  33.715  31.003 
- Λοιπά φορολογημένα αποθεματικά από κέρδη 6.026  4.419  4.176  3.799 
- Αποθεματικό από Συναλλαγματικές διαφορές         
  μετατροπής ισολογισμών -1.776  -510  -  - 
Σύνολο 37.965  34.912  37.891  34.802 
 
 
 
18. Δανεισμός 
 
 
18.1 Μακροπρόθεσμος Δανεισμός 
 
Η λήξη του μακροπρόθεσμου δανεισμού αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ενοποιημένα Στοιχεία  Εταιρεία 
 31η Δεκεμβρίου,  31η Δεκεμβρίου, 
 2008  2007  2008  2007 
Από ένα (1) έως δύο (2) έτη 910  3.311  513  3.000 
Από δύο (2) έως πέντε (5) έτη 17.375  3.612  17.000  3.509 
Πέραν των πέντε (5) ετών 1.003  8.352  0  7.000 
Σύνολο 19.288  15.275  17.513  13.509 
 
Η εύλογη αξία του δανεισμού προσεγγίζει αυτή που εμφανίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
 
Δεν υπάρχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις για τον μακροπρόθεσμο δανεισμό της Μητρικής Εταιρείας. 
Για τον μακροπρόθεσμο δανεισμό θυγατρικής, υφίστανται εμπράγματες εξασφαλίσεις σε ξένο νόμισμα 
(Ζλότι Πολωνίας) επί ενσωμάτων παγίων (μηχανημάτων) συνολικού ύψους την 31.12.2008 σε ευρώ 1.964 
χιλ. (για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων συνολικού ύψους την 31.12.2008 σε ευρώ 909 χιλ.). 
 
 
Η ανάλυση του μακροπρόθεσμου δανεισμού της Εταιρείας και του Ομίλου ανά νόμισμα έχει ως 
ακολούθως ((ως ξένο νόμισμα εννοείται νόμισμα συναλλαγής διαφορετικό του νομίσματος αναφοράς, ήτοι 
διαφορετικό του Ευρώ): 
 
Ποσά σε Ξένο Νόμισμα Ενοποιημένα Στοιχεία  Εταιρεία 
 31η Δεκεμβρίου,  31η Δεκεμβρίου, 
 2008  2007  2008  2007 
USD / Δολάρια Η.Π.Α. 387.548  387.548  87.548  87.548 
PZL / Ζλότι Πολωνίας 3.777.235  1.775.009  -  - 
 
 
 
18.2 Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός 
 
Για τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό θυγατρικής υφίστανται εμπράγματες εξασφαλίσεις σε ξένο νόμισμα 
(Ρενμινμπί Κίνας) επί ενσωμάτων παγίων (ακινήτων) συνολικού ύψους την 31.12.2008 σε ευρώ 2.718 χιλ. 
(για εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων συνολικού ύψους την 31.12.2008 σε ευρώ 1.053 χιλ.). 
 
Η ανάλυση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της Εταιρείας και του Ομίλου ανά νόμισμα έχει ως 
ακολούθως ((ως ξένο νόμισμα εννοείται νόμισμα συναλλαγής διαφορετικό του νομίσματος αναφοράς, ήτοι 
διαφορετικό του Ευρώ): 
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Ποσά σε Ξένο Νόμισμα Ενοποιημένα Στοιχεία  Εταιρεία 
 31η Δεκεμβρίου,  31η Δεκεμβρίου, 
 2008  2007  2008  2007 
USD / Δολάρια Η.Π.Α. 2.000.000  4.000.000  -  2.000.000 
RMB / Ρενμινμπί Λ. Δ. Κίνας 10.000.000  -  -  - 
TRY / Νέα Λίρα Τουρκίας -  5.132  -  - 
RUB / Ρούβλι Ρωσίας 45.698  132.001  -  - 
 
 
 
18.3 Υπόλοιπο Δανεισμού 
 
Το υπόλοιπο του δανεισμού της Εταιρείας και του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας και της συγκριτικής 
περιόδου έχει ως ακολούθως: 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ενοποιημένα Στοιχεία  Εταιρεία 
 31η Δεκεμβρίου,  31η Δεκεμβρίου, 
 2008  2007  2008  2007 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια σε ΕΥΡΩ 7.981  9.232  7.981  9.220 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια σε USD 1.440  2.717  -  1.359 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια σε RMB 1.053  -  -  - 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια σε TRY -  3  -  - 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια σε RUB 1  4  -  - 
Σύνολο (α) 10.475  11.956  7.981  10.579 
        
Μακροπρόθεσμα δάνεια σε ΕΥΡΩ 18.159  14.577  17.450  13.450 
Μακροπρόθεσμα δάνεια σε USD 220  204  63  59 
Μακροπρόθεσμα δάνεια σε PZL 909  494  -  - 
Σύνολο (β) 19.288  15.275  17.513  13.509 
        
Σύνολο Δανεισμού (α) + (β) 29.763  27.231  25.494  24.088 
 
 
 
18.4 Επιτόκιο Δανείων 
 
Τα πραγματικά μέσα σταθμισμένα επιτόκια με τα οποία επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσματα χρήσεων για 
την Εταιρεία και τον Όμιλο έχουν ως ακολούθως: 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ενοποιημένα Στοιχεία  Εταιρεία 
 31η Δεκεμβρίου,  31η Δεκεμβρίου, 
 2008  2007  2008  2007 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια σε ΕΥΡΩ 4,58%  5,92%  4,58%  5,92% 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια σε USD 4,85%  6,13%  4,29%  6,10% 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια σε RMB 7,88%  -  -  - 
        
Μακροπρόθεσμα δάνεια σε ΕΥΡΩ 5,66%  5,29%  5,73%  5,16% 
Μακροπρόθεσμα δάνεια σε USD 4,60%  4,92%  5,21%  4,73% 
Μακροπρόθεσμα δάνεια σε PZL 7,11%  6,92%  -  - 
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19. Τρέχων φόρος και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 
 
 
19.1 Φόρος εισοδήματος στα αποτελέσματα 
 
Η ανάλυση του φόρου των αποτελεσμάτων περιόδου σε τρέχοντα και αναβαλλόμενο φόρο έχει ως 
ακολούθως: 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ενοποιημένα Στοιχεία  Εταιρεία 
 31η Δεκεμβρίου,  31η Δεκεμβρίου, 
 2008  2007  2008  2007 
Τρέχων φόρος 1.888  1.294  1.211  883 
Διαφορές φορολογικού ελέγχου (πρόβλεψη) 680  0  680  0 
Αναβαλλόμενος φόρος -419  216  -306  495 
Φόρος στα αποτελέσματα της περιόδου 2.149  1.510  1.585  1.378 
 
 
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: 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ενοποιημένα Στοιχεία  Εταιρεία 
 31η Δεκεμβρίου,  31η Δεκεμβρίου, 
 2008  2007  2008  2007 
Κέρδη προ φόρων 9.512  10.956  6.981  8.046 
        
Αναλογούν φόρος εισοδήματος, βάσει         
τρέχοντος φορολογικού συντελεστή χώρας 1.989  2.626  1.745  2.011 
        
Επιδράσεις στο φόρο εισοδήματος από:        
        
- Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση 485  116  267  6 
- Αφορολόγητα έσοδα -109  -560  -1  -2 
- Αφορολόγητα αποθεματικά από κέρδη -492  -641  -492  -641 
- Μη αναγνώριση φορολογικών ζημιών         
  Προς μελλοντικό συμψηφισμό 211  0  0  0 
- Διαφορές φορολογικού ελέγχου (πρόβλεψη) 680  0  680  0 
- Προσαρμογή αναβαλλόμενων φόρων σε        
  νέους φορολογικούς συντελεστές (Ν.3697/08) -617  0  -617  0 
- Λοιπές μεταβολές φόρου εισοδήματος 2  -31  3  4 
Σύνολο επιδράσεων στον αναλογούντα φόρο 160  -1.116  160  633 
        
Φόρος στα αποτελέσματα της περιόδου 2.149  1.510  1.585  1.378 
 
 
 
 
19.2 Αναβαλλόμενος Φόρος εισοδήματος 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις στον Ισολογισμό της Μητρικής Εταιρείας 
και του Ομίλου συμψηφίζονται όταν ο φόρος εισοδήματος επιβάλλεται από την ίδια φορολογική αρχή, 
στην ίδια φορολογητέα οικονομική μονάδα. 
 
Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2008, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3697/2008, αναπροσαρμόστηκαν τα 
υπόλοιπα των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Μητρικής εταιρείας 
στους νέους φορολογικούς συντελεστές που θα ανακτηθούν (ήτοι 25%, 24%, 23%, 22% , 21% και 20% 
για τις χρήσεις 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 και 2024 και εφεξής, αντίστοιχα). 
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Επίσης, κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2008, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992, 
αναπροσαρμόστηκαν οι φορολογικές αξίες των ακινήτων της Μητρικής εταιρείας. Από το λόγο αυτό, 
λόγω αλλαγής της φορολογικής βάσης υπολογισμού των προσωρινών διαφορών ισολογισμού για τα 
ακίνητα, αναπροσαρμόστηκαν τα υπόλοιπα των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων της 
Μητρικής εταιρείας. 
 
Τέλος, η Μητρική εταιρεία προέβη σε αναπροσαρμογή ενσωμάτων παγίων στην εύλογη αξία τους (στην 
τρέχουσα και την προηγούμενη χρήση) και η προκύπτουσα υπεραξία, ελεύθερη από αναβαλλόμενο φόρο, 
μεταφέρθηκε σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων (βλ. σχ. Σημείωση 7 / Ενσώματα Πάγια). 
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος που αναγνωρίστηκε απ’ ευθείας στην Καθαρή Θέση, αφορά στην 
αναπροσαρμογή της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης των αποθεματικών εύλογης αξίας των 
ενσωμάτων παγίων, για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω. 
 
 
Η κίνηση των λογαριασμών των καθαρών αναβαλλόμενων φόρων στον Ισολογισμό, μετά από 
συμψηφισμούς, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας και της προηγούμενης περιόδου έχει ως ακολούθως: 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ενοποιημένα Στοιχεία  Εταιρεία 
 31η Δεκεμβρίου,  31η Δεκεμβρίου, 
 2008  2007  2008  2007 
Υπόλοιπο έναρξης περιόδου -5.693  -2.426  -5.599  -2.560 
Ενσωμάτωση θυγατρικών 0  -506  -  - 
Μεταβολή στο φόρο αποτελεσμάτων περιόδου 419  -216  306  -495 
Φόρος απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια 1.164  -2.538  1.162  -2.544 
Επίδραση από συναλλαγματική μετατροπή 42  -7  -  - 
Υπόλοιπο λήξεως περιόδου -4.068  -5.693  -4.131  -5.599 
 
 
Η ανάλυση των υπολοίπων των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων για την 
εταιρεία και τον Όμιλο έχει ως ακολούθως: 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ενοποιημένα Στοιχεία  Εταιρεία 
 31η Δεκεμβρίου,  31η Δεκεμβρίου, 
 2008  2007  2008  2007 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις        
(πριν από το συμψηφισμό τους)        
— Ενσώματα πάγια  -4.540  -6.275  -4.453  -5.884 
— Άυλα περιουσιακά στοιχεία  -11  -20  -11  -20 
— Απαιτήσεις -5  -70  -5  -69 
— Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές -28  -21  -24  -14 
— Λοιπά στοιχεία ισολογισμού -20  -13  0  - 
Σύνολο -4.604  -6.399  -4.493  -5.987 
        
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις        
(πριν από το συμψηφισμό τους)        
—Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 276  314  270  309 
—Φορολογικές ζημίες προς συμψηφισμό 93  247  -  - 
—Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 60  79  60  79 
—Λοιπά στοιχεία ισολογισμού 107  66  32  - 
Σύνολο 536  706  362  388 
        
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση -4.068  -5.693  -4.131  -5.599 
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20. Προβλέψεις για παροχές στο προσωπικό 
 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ενοποιημένα 

Στοιχεία 
 

Εταιρεία 
 31η Δεκεμβρίου,  31η Δεκεμβρίου,
 2008  2007  2008  2007 
        
Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων 1.733  1.548  1.393  1.278 
Μη αναγνωρισμένη μεταβατική υποχρέωση  0  0  0  0 
Άμεση αναγνώριση μεταβατικής υποχρέωσης  0  0  0  0 
Μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες)  0  0  0  0 
Μη αναγνωρισμένο κόστος προϋπηρεσίας 0  0  0  0 
Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό 1.733  1.548  1.393  1.278 
        
Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων        
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 247  141  176  134 
Τόκος στην υποχρέωση 69  43  57  42 
Αναγνώριση μεταβατικής υποχρέωσης 0  0  0  0 
Αναγνώριση αναλογιστικής ζημίας / (κέρδους)  -101  45  -87  44 
Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας 0  0  0  0 
Κανονικό έξοδο στο λογαριασμό αποτελεσμάτων  215  229  146  220 
Κόστος περικοπών / διακανονισμών / τερματισμού υπηρεσίας 1  3  0  3 
Κόστος αναδιοργάνωσης  0  0  0  0 
Άλλο έξοδο / (έσοδο)  0  0  0  0 
Συνολικό έξοδο στον λογαριασμό αποτελεσμάτων  216  232  146  223 
        
Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό        
Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη 1.548  1.356  1.278  1.094 
Εισφορές εργοδότη 0  0  0  0 
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη  -31  -40  -31  -39 
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων  216  232  146  223 
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 1.733  1.548  1.393  1.278 
Προσαρμογή  0  0  0  0 
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους  1.733  1.548  1.393  1.278 
        
Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης         
Παρούσα αξία υποχρέωσης κατά την έναρξη 1.548  1.356  1.278  1.094 
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 247  141  176  134 
Κόστος τόκου 69  43  57  42 
Εισφορές εργαζομένων 0  0  0  0 
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη -31  -40  -31  -39 
Επιπλέον πληρωμές ή έξοδα / (έσοδα) 1  3  0  3 
Κόστος προϋπηρεσίας κατά την περίοδο 0  0  0  0 
Αναλογιστική ζημιά / (κέρδος)  -101  45  -87  44 
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 1.733  1.548  1.393  1.278 
        
        
Αναλογιστικές παραδοχές        
Προεξοφλητικό επιτόκιο  5,6%  4,6%  5,6%  4,6% 
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών  4,5%  4,0%  4,5%  4,0% 
Αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή  30,5  37,6  30,5  37,6 
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21. 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 το 
ποσό των 225 χιλ. ευρώ και ταυτόχρονα αναγνωρίζει ότι οφείλει να της καταβάλει 184 χιλ. ευρώ. Την 
οριστική αυτή απόφαση, η μητρική εταιρεία δεν αποδέχθηκε και άσκησε, ενώπιον του Εφετείου Κρήτης, 
έφεση. Σύμφωνα με τα ανωτέρω και έναντι του επιδικασθέντος ποσού, η μητρική εταιρεία σχημάτισε 
ανάλογη πρόβλεψη 450 χιλ. ευρώ, η οποία βάρυνε τα «άλλα έξοδα» της κατάστασης αποτελεσμάτων 
προηγούμενης χρήσεως (2007). 
 
 
 
22. Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 
 
Η κίνηση των κρατικών επιχορηγήσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων έχει ως ακολούθως: 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ενοποιημένα Στοιχεία  Εταιρεία 
 31η Δεκεμβρίου,  31η Δεκεμβρίου, 
 2008  2007  2008  2007 
Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 570  397  317  397 
Συναλλαγματική διαφοροποίηση -24  0    - 
Ληφθείσες κρατικές επιχορηγήσεις στην περίοδο 68  358  68   
Αποσβέσεις περιόδου (έσοδο) -83  -185  -49  -80 
Υπόλοιπο λήξεως περιόδου 531  570  336  317 
 
Οι αποσβέσεις επιχορηγήσεων αναγνωρίζονται στα «άλλα έσοδα» της κατάστασης αποτελεσμάτων, κατ’ 
αναλογία των αποσβέσεων των ενσωμάτων παγίων που αφορούν. 
 
 
 
23. Λοιπές υποχρεώσεις και μεταβατικοί λογαριασμοί 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ενοποιημένα Στοιχεία  Εταιρεία 
 31η Δεκεμβρίου,  31η Δεκεμβρίου, 
 2008  2007  2008  2007 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.416  3.087  2.778  1.672 
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 1.195  605  680  274 
Σύνολο 4.611  3.692  3.458  1.946 
 
 
 
 
24. Συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη 
 
Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη αφορούν κυρίως σε ενδοομιλικές πωλήσεις αποθεμάτων και 
πραγματοποιούνται σε πραγματικές αξίες και με τους ισχύοντες κάθε φορά όρους της αγοράς. Τα 
υπόλοιπα μεταξύ των συνδεδεμένων μερών προέρχονται από τις ανωτέρω περιγραφόμενες συναλλαγές. 
 
Οι συναλλαγές της Εταιρείας και του Ομίλου με τα συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, για 
την τρέχουσα και την προηγούμενη χρήση, αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα. 
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Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ενοποιημένα Στοιχεία  Εταιρεία 
 31η Δεκεμβρίου,  31η Δεκεμβρίου, 
 2008  2007  2008  2007 
        
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 4  0  16.288  15.938 
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 14  0  859  647 
        
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 48  48  8.422  9.143 
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 4  0  821  644 
        
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών        
και μελών της διοίκησης 1.293  1.296  832  822 
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη        
και μέλη της διοίκησης 11  11  0  0 
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη        
και μέλη της διοίκησης 0  0  0  0 
 
 
 
25. Πληροφόρηση κατά τομέα 
 
Η δραστηριότητα αναλύεται σε δύο τομείς, τον κλάδο πλαστικών και τον κλάδο αιολικής ενέργειας, ως 
ακολούθως: 
 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ενοποιημένα Στοιχεία  Ενοποιημένα Στοιχεία 
 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
 31η Δεκεμβρίου,  31η Δεκεμβρίου, 
 2008  2007  2008  2007 
        
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 4.058  3.726  141.463  133.803 
Κόστος πωλήσεων -1.337  -1.247  -116.271  -109.825 
Μικτά Κέρδη 2.722  2.479  25.191  23.978 
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,         
επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων 3.519  3.241  11.012  10.242 
Αποσβέσεις (καθαρές) * -822  -775  -3.665  -3.372 
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών         
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 2.697  2.466  7.347  6.870 
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 0  -79  -1.746  -1.173 
 
 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Εταιρεία  Εταιρεία 
 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
 31η Δεκεμβρίου,  31η Δεκεμβρίου, 
 2008  2007  2008  2007 
        
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 4.058  3.726  90.944  90.305 
Κόστος πωλήσεων -1.337  -1.247  -75.123  -73.846 
Μικτά Κέρδη 2.722  2.479  15.820  16.459 
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,         
επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων 3.519  3.241  7.580  8.444 
Αποσβέσεις (καθαρές) * -822  -775  -1.939  -1.829 
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών         
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 2.697  2.466  5.641  6.615 
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 0  -79  -1.382  -991 
 
 
(*αφαιρουμένων των αποσβέσεων επιχορηγήσεων παγίων) 
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Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ενοποιημένα Στοιχεία  Ενοποιημένα Στοιχεία 
 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
 31η Δεκεμβρίου,  31η Δεκεμβρίου, 
 2008  2007  2008  2007 
        
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό 15.588  15.858  52.327  49.812 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 285  206  86.422  81.785 
Σύνολο Ενεργητικού 15.873  16.064  138.749  131.597 
        
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 0  0  25.512  22.118 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 0  0  28.712  32.313 
Σύνολο Παθητικού 0  0  54.224  54.431 
 
 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Εταιρεία  Εταιρεία 
 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
 31η Δεκεμβρίου,  31η Δεκεμβρίου, 
 2008  2007  2008  2007 
        
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό 15.588  15.858  52.427  47.050 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 285  206  67.143  65.541 
Σύνολο Ενεργητικού 15.873  16.064  119.570  112.591 
        
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 0  0  23.823  19.653 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 0  0  20.178  24.505 
Σύνολο Παθητικού 0  0  44.001  44.158 
 
 
 
26. Αποσβέσεις 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ενοποιημένα Στοιχεία  Εταιρεία 
 31η Δεκεμβρίου,  31η Δεκεμβρίου, 
 2008  2007  2008  2007 
Αποσβέσεις στο Κόστος Πωληθέντων 3.962  3.735  2.505  2.341 
Αποσβέσεις στα Έξοδα Διάθεσης 381  299  160  118 
Αποσβέσεις στα Έξοδα Διοίκησης 132  220  87  173 
Αποσβέσεις στα Έξοδα R&D 57  51  58  52 
Αποσβέσεις στα λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 38  27  0  0 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων -83  -185  -49  -80 
Καθαρές αποσβέσεις στα αποτελέσματα 4.487  4.147  2.761  2.604 
 
 
 
27. Παροχές σε εργαζομένους 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ενοποιημένα Στοιχεία  Εταιρεία 
 31η Δεκεμβρίου,  31η Δεκεμβρίου, 
 2008  2007  2008  2007 
Κόστος προσωπικού (συμπεριλαμβανομένου        
και του κόστους τερματισμού απασχόλησης 17.059  16.312  10.938  10.123 
        
Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού        

- Άτομα: 657  668  314  321 
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28. Άλλα έσοδα 
 
Στα άλλα έσοδα της κατάστασης αποτελεσμάτων, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα κονδύλια: 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ενοποιημένα Στοιχεία  Εταιρεία 
 31η Δεκεμβρίου,  31η Δεκεμβρίου, 
 2008  2007  2008  2007 
Εκμισθώσεις 106  126  173  87 
Κέρδη από εκποίηση ενσωμάτων παγίων 1.586  41  52  16 
Απόσβεση επιχορηγήσεων ενσώματων παγίων 83  185  49  80 
Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων 0  24  0  24 
Έσοδα από προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 94  0  91  0 
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 490  457  193  216 
Σύνολο εσόδων 2.359  833  558  423 
 
 
 
29. Άλλα έξοδα 
 
Στα άλλα έξοδα της κατάστασης αποτελεσμάτων, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα κονδύλια: 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ενοποιημένα Στοιχεία  Εταιρεία 
 31η Δεκεμβρίου,  31η Δεκεμβρίου, 
 2008  2007  2008  2007 
Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης (R&D) 388  375  388  375 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 690  215  650  200 
Πρόβλεψη δικαστικής αποζημίωσης (σημ. 21) 0  450  0  450 
Ζημίες από εκποίηση ενσωμάτων παγίων 37  54  13  0 
Λοιπά έξοδα εκμεταλλεύσεως 1.003  1.343  129  76 
Σύνολο εξόδων 2.118  2.437  1.180  1.101 
 
 
 
30. Χρηματοοικονομικό κόστος 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ενοποιημένα Στοιχεία  Εταιρεία 
 31η Δεκεμβρίου,  31η Δεκεμβρίου, 
 2008  2007  2008  2007 
Τόκοι και συναφή έξοδα -2.316  -1.700  -1.472  -1.149 
Τόκοι και συναφή έσοδα 571  448  90  79 
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) -1.746  -1.252  -1.382  -1.070 
 
 
 
31. Κέρδη και Ζημίες από Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ενοποιημένα Στοιχεία  Εταιρεία 
 31η Δεκεμβρίου,  31η Δεκεμβρίου, 
 2008  2007  2008  2007 
Έσοδα / Κέρδη 12  13  6  7 
Έξοδα / Ζημίες -49  -96  -49  -96 
Σύνολο -37  -83  -43  -89 
 
Σημειώνεται ότι τα κέρδη από χρηματοοικονομικά στοιχεία αφορούν σε εισπραχθέντα μερίσματα και τα 
έξοδα από χρηματοοικονομικά στοιχεία αφορούν σε ζημίες απομείωσης διαθεσίμων προς πώληση 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (βλ. σχ.  Σημείωση 10). 
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32. Κέρδη κατά μετοχή 
 
Τα κέρδη ανά μετοχή προκύπτουν με διαίρεση του καθαρού κέρδους / (ζημιάς) που αναλογεί στους 
μετόχους της μητρικής εταιρείας (μετά την αφαίρεση δικαιωμάτων μειοψηφίας) με τον σταθμισμένο μέσο 
αριθμό των κοινών μετοχών στη διάρκεια της χρήσης, εξαιρουμένων των τυχόν ιδίων κοινών μετοχών 
που αγοράζονται από αυτή: 
 
Ποσά σε  ευρώ Ενοποιημένα Στοιχεία  Εταιρεία 
 31η Δεκεμβρίου,  31η Δεκεμβρίου, 
 2008  2007  2008  2007 
Καθαρά κέρδη περιόδου μετά από φόρους  6.733.256  9.088.602  5.395.606  6.668.075 
και δικαιώματα μειοψηφίας        
Σταθμισμένος αριθμός μετοχών 27.379.200  27.379.200  27.379.200  27.379.200 
Κέρδη κατά μετοχή, βασικά σε Ευρώ 0,2459  0,3320  0,1971  0,2436 
 
 
 
33. Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 
 
33.1 Δοσμένες Εγγυήσεις 
 
Η Μητρική εταιρεία έχει παραχωρήσεις εγγυήσεις για εξασφάλιση δανείων θυγατρικών της, ως 
ακολούθως: 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31η Δεκεμβρίου 2008 
Θυγατρική Εταιρεία Νόμισμα  Αξία σε Νόμισμα  Αξία σε χιλ. € 
SENKROMA A.S. USD  730.000  618 
SHANGHAI HI-TEC PLASTICS CO. LTD USD  3.055.000  2.668 
ROMCOLOR 2000 S.A. Ευρώ  -   
GUINEMONT B.V. Ευρώ  878.758  879 
AGRIPOLYANE S.A.S.U. Ευρώ  4.050.000  4.050 
     8.215 
 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31η Δεκεμβρίου 2007 
Θυγατρική Εταιρεία Νόμισμα  Αξία σε Νόμισμα  Αξία σε χιλ. € 
SENKROMA A.S. USD  700.000  599 
SHANGHAI HI-TEC PLASTICS CO. LTD USD  2.055.000  1.881 
ROMCOLOR 2000 S.A. Ευρώ  550.000  550 
GUINEMONT B.V. Ευρώ  878.758  879 
AGRIPOLYANE S.A.S.U. Ευρώ  4.050.000  4.050 
     7.959 
 
 
Επίσης, η εταιρεία και ο όμιλος έχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με λοιπές εγγυήσεις και άλλα 
θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας (εγγυητικές επιστολές εισαγωγών 
αποθεμάτων κ.ο.κ.). 
Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 
 
 
33.2 Επίδικες υποθέσεις 
 
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν ουσιωδώς την 
οικονομική θέση της εταιρείας και του ομίλου. 
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Στη χρήση 2007 εκδόθηκε η 387/2007 οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, επί 
αγωγής ανταγωνίστριας εταιρείας, με την οποία υποχρεώνεται η μητρική εταιρεία στην καταβολή 
αποζημίωσης συνολικού ποσού 409 χιλ. ευρώ. Κατά της απόφασης αυτής έχει  ασκηθεί έφεση. Έναντι 
του επιδικασθέντος ποσού, έχει σχηματισθεί πρόβλεψη 450 χιλ. ευρώ (βλ. σχετικά Σημείωση 21). 
 
 
 
34. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 

Επωνυμία Εταιρείας Έδρα Ανέλεγκτες φορολογικά 
χρήσεις 

Αριθμός ανέλεγκτων 
χρήσεων 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 2006 – 2008  3 

ΕΤΕΠΛΑ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 2001 – 2008 8 

ROMCOLOR 2000 S.A. ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2006 – 2008  3 

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

SENKROMA A.S. ΤΟΥΡΚΙΑ 2003 – 2008 6 

EGE DOST A.S. ΤΟΥΡΚΙΑ 2007 – 2008 2 

SHANGHAI HI-TECH  PLASTICS CO  ΚΙΝΑ 2006 – 2008  3 

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

STALKER GLOBAL COLOR LLC ΡΩΣΙΑ 2006 - 2008 3 

PLASTIKA KRITIS FAR EAST LTD ΚΥΠΡΟΣ 2002 – 2008 7 

RAINBOW TECHNOLOGIES LTD ΚΥΠΡΟΣ 2001 – 2008  8 

GUINEMONT B.V. ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2005 – 2008  4 
 
Σημειώνεται ότι για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις διενεργήθηκε πρόβλεψη, βασιζόμενη σε ιστορικά 
στοιχεία ελέγχων από προηγούμενες χρήσεις, συνολικού ύψους 680 χιλ. ευρώ την 31.12.2008, η οποία 
περιλαμβάνεται στις λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας  και του ομίλου. 
 
 
 
35. Αναταξινομήσεις κονδυλίων 
 
Τα ακόλουθα κονδύλια των αποτελεσμάτων και του ισολογισμού της συγκριτικής περιόδου 2007 
αναταξινομήθηκαν για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με αυτά της τρέχουσας περιόδου 2008: 
 

  Ενοποιημένα Στοιχεία Εταιρεία 

  

Συγκριτική 
Παράθεση 

στην τρέχουσα 
περίοδο 

Προηγούμενη 
παρουσίαση 
στην περίοδο Μεταβολή 

Συγκριτική 
Παράθεση 

στην τρέχουσα 
περίοδο 

Προηγούμενη 
παρουσίαση 
στην περίοδο Μεταβολή 

 31.12.2007 31.12.2007  31.12.2007 31.12.2007  

Κέρδη / (ζημιές) προ 
φόρων, χρηματοδοτικών & 
επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 9.336 9.246 90 9.081 9.020 61 
Κέρδη / (ζημιές) προ 
φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και 
συνολικών αποσβέσεων 13.483 13.586 -103 11.685 11.704 -19 
 
Οι μεταβολές στα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων αφορούν 
αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας τα οποία εξαιρέθηκαν. 
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Περαιτέρω, 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.  
 
 
 

  Ενοποιημένα Στοιχεία Εταιρεία 

  

Συγκριτική 
Παράθεση 

στην τρέχουσα 
περίοδο 

Προηγούμενη 
παρουσίαση 
στην περίοδο Μεταβολή 

Συγκριτική 
Παράθεση 

στην τρέχουσα 
περίοδο 

Προηγούμενη 
παρουσίαση 
στην περίοδο Μεταβολή 

 31.12.2007 31.12.2007  31.12.2007 31.12.2007  

Αναβαλλόμενη απαίτηση 
φόρου εισοδήματος 247 0 247 0 0 0 

Πελάτες 43.143 42.503 640 43.873 43.873 0 

Προκαταβολές και λοιπές 
απαιτήσεις 5.230 5.870 -640 3.421 3.421 0 
Αναβαλλόμενη 
υποχρέωση φόρου 
εισοδήματος 5.940 5.693 247 5.599 5.599 0 
 
Οι μεταβολές στον ισολογισμό αφορούν αναταξινομήσεις κονδυλίων για συγκρισιμότητα των απαιτήσεων 
και υποχρεώσεων με αυτές της τρέχουσας περιόδου. 
 
 
 
36. Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού 
Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού και μέχρι την ημερομηνία συντάξεως της 
παρούσας τα οποία να ενδιαφέρουν τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. 
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VV..    ΣΣττοοιιχχεείίαα  &&  ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  χχρρήήσσεεωωςς  ααππόό  11  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22000088  --  3311  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  22000088  
 
α. Ο τύπος της έκθεσης ελέγχου είναι με σύμφωνη γνώμη. 
 
β. Τα κονδύλια της συγκριτικής περιόδου (2007) που αναταξινομήθηκαν για να καταστούν ομοειδή και 
συγκρίσιμα με αυτά της τρέχουσας περιόδου (2008), παρατίθενται στην Σημείωση 35 των οικονομικών 
καταστάσεων. 
 
γ. Δεν υπήρξε περίπτωση εταιρικών γεγονότων όπως εξαγορά, πώληση, συγχώνευση άλλης εταιρίας ή 
κλάδου, απόσχιση κλάδου και αναδιάρθρωση. Οι λοιπές μεταβολές στα ποσοστά συμμετοχής της 
μητρικής εταιρείας στις θυγατρικές της, παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση 3 των οικονομικών 
καταστάσεων. 
 
δ. Η αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων της εταιρείας και του ομίλου παρατίθεται στη 
Σημείωση 34 των οικονομικών καταστάσεων. 
 
ε. i) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν ουσιωδώς την 
οικονομική θέση της εταιρείας και του ομίλου. Στη χρήση 2007 εκδόθηκε η 387/2007 οριστική απόφαση 
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, επί αγωγής ανταγωνίστριας εταιρείας, με την οποία 
υποχρεώνεται η μητρική εταιρεία στην καταβολή αποζημίωσης συνολικού ποσού 409 χιλ. ευρώ. Κατά της 
απόφασης αυτής έχει  ασκηθεί έφεση. Έναντι του επιδικασθέντος ποσού, έχει σχηματισθεί πρόβλεψη 450 
χιλ. ευρώ (βλ. σχετικά Σημείωση 21 των οικονομικών καταστάσεων). ii) Το ποσό της πρόβλεψης για 
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχεται σε 680 χιλ. ευρώ για την εταιρεία και τον όμιλο. 
 
στ. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ανήλθε σε 314 άτομα 
για την εταιρεία και σε 657 άτομα για τον όμιλο. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος 
της προηγούμενης χρήσης ανήλθε σε 321 για την εταιρεία και σε 668 για τον όμιλο. 
 
ζ. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης 
καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας και του ομίλου στη λήξη της 
τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά 
ορίζονται στο ΔΛΠ 24, παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 
Συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη - Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € Ο Όμιλος Εταιρεία 
α) Έσοδα 4 16.288 
β) Έξοδα 14 859 
γ) Απαιτήσεις 48 8.422 
δ) Υποχρεώσεις 4 821 
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 1.293 832 
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 11 0 
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0 0 

 
η. Τα ποσά που καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση της τρέχουσας περιόδου αναλύονται στον 
ακόλουθο πίνακα: 
Ποσά απευθείας στην Καθαρή Θέση Ο Όμιλος Εταιρεία 
Αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία παγίων 1.932 1.932 
Αναβαλλόμενο φόρος απευθείας στην καθαρή θέση 1.808 1.806 
Μεταβολή συναλλαγματικής διαφοράς μετατροπής ισολογισμών εξωτερικού -1.088 - 
Επίδραση από εξαγορά ποσοστών από τη μειοψηφία -623 - 
Συνολικό έσοδο που καταχωρήθηκε απευθείας στην καθαρή θέση 2.029 3.738 

 
θ. Η επωνυμία και η χώρα της καταστατικής έδρας για κάθε μια από τις εταιρίες ή κοινοπραξίες που 
περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και το ποσοστό με το οποίο η 
μητρική εταιρία συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος 
ενσωμάτωσής τους, παρατίθενται στη Σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων. 
 
ι. Οι συμμετοχές σε λοιπές εταιρείες που δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, παρατίθενται στη 
Σημείωση 9 των οικονομικών καταστάσεων. 
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VVII..  ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1100  ΝΝ..33440011//22000055  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3401/2005 και την απόφαση 7/448/11.10.2007 του Δ.Σ. της Ε.Κ., η 
Εταιρεία υποχρεούται να διαλαμβάνει στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση πίνακα στον οποίο περιέχονται οι 
πληροφορίες τις οποίες η Εταιρεία δημοσίευσε ή κατέστησε διαθέσιμες στο κοινό σε εφαρμογή της 
κοινοτικής ή εθνικής νομοθεσίας κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης στην οποία αναφέρεται το 
ετήσιο δελτίο, που αφορούν τις κινητές αξίες, την Εταιρεία, καθώς και την αγορά κινητών αξιών στις 
οποίες οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες για διαπραγμάτευση. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να 
ενσωματώνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση και μέσω παραπομπής και ειδικότερα με την 
παράθεση πίνακα αντιστοίχισης των εν λόγω παραπομπών, ώστε να μπορούν οι επενδυτές να εντοπίζουν 
ευχερώς τις επιμέρους πληροφορίες. 
Ακολουθεί πίνακας των πληροφοριών που δημοσιεύθηκαν ή κατέστησαν διαθέσιμες στο κοινό, με την 
αντίστοιχη ημερομηνία δημοσίευσης και την παραπομπή στον διαδικτυακό τόπο καταχώρησης, από όπου 
μπορεί να τις προμηθευτεί κάθε ενδιαφερόμενος, άνευ κόστους. 
 
 
Ημερομηνία Θέμα Τόπος Καταχώρησης 

Τρίτη, 29 Ιανουάριος 2008
Επιβεβαίωση - Διευκρινήσεις επί 
δημοσιευμάτων 

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

Τρίτη, 29 Ιανουάριος 2008 Ανακοίνωση Άλλων Σημαντικών Γεγονότων 
http://www.plastikakritis.com 

http://www.ase.gr 

Τρίτη, 29 Ιανουάριος 2008
Επιβεβαίωση - Διευκρινήσεις επί 
δημοσιευμάτων 

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

Τετάρτη, 13 Φεβρουάριος 2008 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 
http://www.plastikakritis.com 

http://www.ase.gr 

Τρίτη, 4 Μάρτιος 2008 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων Ανώνυμης 
Εταιρίας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

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

Παρασκευή, 14 Μάρτιος 2008 

Αναστολή Διαπραγμάτευσης / Εισαγωγή 
μετοχών από μετατροπή μετοχών άλλης 
κατηγορίας 

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

Δευτέρα, 17 Μάρτιος 2008
Εισαγωγή μετοχών από μετατροπή μετοχών 
άλλης κατηγορίας (Ορθή Επανάληψη) 

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

Τετάρτη, 19 Μάρτιος 2008 Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
http://www.plastikakritis.com 

http://www.ase.gr 

Δευτέρα, 31 Μάρτιος 2008
Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων 
Εισηγμένης Εταιρίας 

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

Δευτέρα, 31 Μάρτιος 2008
Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων 
Εισηγμένης Εταιρίας 

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

Τρίτη, 1 Απρίλιος 2008 
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του 
ν.3556/2007 

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

Τετάρτη, 7 Μάιος 2008 
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του 
ν.3556/2007 

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

Δευτέρα, 2 Ιούνιος 2008 
Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών / 
λογιστικών καταστάσεων. 

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

Δευτέρα, 9 Ιούνιος 2008 Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης  
http://www.plastikakritis.com 

http://www.ase.gr 

Παρασκευή, 13 Ιούνιος 2008
Διευκρινήσεις επί των οικονομικών 
καταστάσεων της περιόδου 01.01-31.03.2008. 

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

Παρασκευή, 13 Ιούνιος 2008 Διάθεση Ετήσιου Δελτίου χρήσης 2007. 
http://www.plastikakritis.com 

http://www.ase.gr 

Δευτέρα, 30 Ιούνιος 2008 
Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος 
μερίσματος / πληρωμής μερίσματος 

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

Δευτέρα, 30 Ιούνιος 2008 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 
http://www.plastikakritis.com 

http://www.ase.gr 
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Ημερομηνία Θέμα Τόπος Καταχώρησης 

Παρασκευή, 18 Ιούλιος 2008 
Ανακοίνωση Άλλων Σημαντικών Γεγονότων 
(ορθή επανάληψη) 

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

Παρασκευή, 18 Ιούλιος 2008 
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του 
ν.3556/2007 

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

Δευτέρα, 8 Σεπτέμβριος 2008 
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του 
ν.3556/2007 

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

Πέμπτη, 18 Σεπτέμβριος 2008 
Αναδιατύπωση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής 
Έκθεσης 2008 

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

Πέμπτη, 25 Σεπτέμβριος 2008 
Σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 
7.000.000 ευρώ 

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

Πέμπτη, 30 Οκτώβριος 2008 
Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών-
λογιστικών καταστάσεων. 

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

Πέμπτη, 6 Νοέμβριος 2008 Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων 
http://www.plastikakritis.com 

http://www.ase.gr 
 
 
 
 
 
 
 


