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Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

των τριµηνιαίων Οικονοµικών Καταστάσεων                                       :  27 ΜΑΪΟΥ 2009

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ - Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες € 1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ - Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

31.03.2009 31.12.2008 31.03.2009 31.12.2008 1.1.2009 1.1.2008 1.1.2009 1.1.2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 66.156 66.816 52.539 52.734Κύκλος εργασιών 29.182 35.925 18.033 23.062
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 435 449 48 53 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 5.782 6.900 3.372 4.233

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 633 650 15.229 15.228 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδ.και επενδυτικών αποτελεσµάτων 2.201 3.033 1.422 2.204
Αποθέµατα 26.048 28.206 15.489 16.867Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων 1.896 2.347 1.252 1.919
Απαιτήσεις από πελάτες 40.649 42.732 39.994 43.707Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους 1.568 1.820 1.039 1.572

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 17.360 15.769 7.478 6.854Κατανέµονται σε:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 151.281 154.622 130.777 135.443 Ιδιοκτήτες µητρικής 1.482 1.679 - -

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 86 141 - -

Μετοχικό Κεφάλαιο 8.761 8.761 8.761 8.761Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -509 -126 - -

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 88.486 87.523 83.720 82.681Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 1.059 1.694 1.039 1.572

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 97.247 96.284 92.481 91.442Κατανέµονται σε:

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 4.210 4.114                         -                           -   Ιδιοκτήτες µητρικής 963 1.577 1.039 1.572

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 101.457 100.398 92.481 91.442 ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 96 117 - -

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 19.050 18.646 17.000 17.513Κέρδη µετά από φόρους  ανά – βασικά (σε €) 0,054 0,061 0,038 0,057

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.923 6.866 6.393 6.310 Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 4.833 11.117 2.050 7.981αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 3.360 4.113 2.127 2.870

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 19.018 17.595 12.853 12.197

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 49.824 54.224 38.296 44.001 1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 151.281 154.622 130.777 135.443

1.1.2009 1.1.2008 1.1.2009 1.1.2008

31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες € Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 1.896 2.347 1.252 1.919

31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου Αποσβέσεις 1.179 1.080 718 666

(01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα) 100.398 93.230 91.442 84.497Προβλέψεις 41 212 55 75

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 1.059 1.694 1.039 1.572 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας -26 -4 -26 -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 306 369 263 305

(31.03.2009 και 31.03.2008 αντίστοιχα) 101.457 94.924 92.481 86.069Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης

ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Πρόσθετα στοιχεία και Πληροφορίες Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 1.965 131 1.378 913

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.164 -557 3.534 -551

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 1.599 979 580 620

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -399 -449 -295 -180

Καταβεβληµένοι φόροι -48 -80 - -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 7.677 4.028 7.459 3.767

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση / πώληση θυγατρικών, συγγενών & λοιπών επενδύσεων - -54 - -

Αγορά ενσώµατων και αΰλων παγίων στοιχείων -865 -689 -518 -526

Εισπράξεις από πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών επενδύσεων 4 - - -

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων - 12 - -

Τόκοι εισπραχθέντες 73 59 49 11

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -788 -672 -469 -515

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εξοφλήσεις / εξοφλήσεις δανείων -5.941 -3.486 -6.503 -3.437

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -5.941 -3.486 -6.503 -3.437

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη - Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες € Ο Όµιλος Εταιρεία περιόδου (α) + (β) + (γ) 948 -130 487 -185

α) Έσοδα 0 2.892 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 8.451 3.795 3.181 798

β) Έξοδα 0 263 Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών -12 -19 - -

γ) Απαιτήσεις 48 8.078 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 9.387 3.646 3.668 613

δ) Υποχρεώσεις 0 877

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 213 122

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

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0 0

Ηράκλειο Κρήτης,  27 Μαϊου 2009

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Ο Προϊστάµενος του Λογιστηρίου Ο Λογιστής
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ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Ε∆ΡΑ: ΦΟΙΝΙΚΙΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική
επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταορείας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης τού νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

1. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2008. 2. ∆εν υπήρξε περίπτωση εταιρικών γεγονότων όπως εξαγορά, πώληση, 
συγχώνευση άλλης εταιρίας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου και αναδιάρθρωση.  3. Η αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων της εταιρείας και του 
οµίλου παρατίθεται στη Σηµείωση 13 των οικονοµικών καταστάσεων. 4. Επί των ενσωµάτων παγίων της Εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα ή άλλα 
βάρη. Επί των ενσωµάτων παγίων (ακινήτων, µηχανηµάτων) θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου, υφίστανται εµπράγµατα βάρη σε ξένο νόµισµα, 
συνολικής αξίας την 31.3.2009  4.392 χιλ. ευρώ, για την εξασφάλιση τραπεζικών δανείων συνολικού ύψους την 31.3.2009 1.895 χιλ. ευρώ. 5. ∆εν 
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 12.2 των οικονοµικών καταστάσεων). 6. Το ποσό της 
πρόβλεψης για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχεται σε 680 χιλ. ευρώ για την εταιρεία και τον όµιλο. 7. Ο αριθµός του απασχολούµενου 
προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ανήλθε σε 316 άτοµα για την εταιρεία και σε 662 άτοµα για τον όµιλο. Ο αριθµός του απασχολούµενου 
προσωπικού στο τέλος της προηγούµενης χρήσης ανήλθε σε 323 για την εταιρεία και σε 670 για τον όµιλο. 8. Τα ποσά που καταχωρήθηκαν απ’ ευθείας 
στην καθαρή θέση του οµίλου αφορούν κατά ποσό 1 χιλ. ευρώ προσαρµογές αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος κατά ποσό -510 χιλ. ευρώ µεταβολή 
συναλλαγµατικών διαφορών. 9. 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. 10. Οι συµµετοχές σε λοιπές εταιρείες που δεν 
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, παρατίθενται στη Σηµείωση 8 των οικονοµικών καταστάσεων. 11. 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 ∆ΛΠ 24, παρατίθενται στον ακόλουθο 
πίνακα:


