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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

(Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2009) 

 
Η παρούσα Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση, συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 5, του ν. 3556/2007 και 

την υπ’ αριθµ. 7/448/11.10.2007 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

και περιλαµβάνει: 

(α) ∆ηλώσεις Εκπροσώπων (µελών) του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

(β) Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

(γ) Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, 

(δ) Τις Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.2009 - 30.06.2009 

(ε) Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 01.01.2009-30.06.2009 

 

H παρούσα Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της περιόδου 01.01.2009 - 30.06.2009 είναι εκείνη που 

εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά την συνεδρίαση της την 

26ης Αυγούστου 2009. 

 

Η παρούσα Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της περιόδου 01.01.2009 - 30.06.2009 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.  
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∆ηλώσεις Εκπροσώπων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
 
Οι κάτωθι υπογραφόµενοι: 
 

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

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

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

 
- Η συνηµµένη εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις 

πληροφορίες που απαιτούνται βάση της παραγράφου 6 του Άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. 
 
 
Οι συνηµµένες ενδιάµεσες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που 
εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας την 26η Αυγούστου 2009. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

   
   
   

Γιάννης Μ. Λεµπιδάκης Μιχαήλ Ιωαν. Λεµπιδάκης Εµµανουήλ Ιωαν. Λεµπιδάκης 
Α∆Τ ΑΒ954397 Α∆Τ ΑΕ456062 ΑΡ. ∆ΙΑΒ.  ΑΒ5212257 
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Εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 
 
 
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 
 
 
Με βάση τις διατάξεις του νόµου 3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας υποβάλλουµε για την χρονική περίοδο Ά εξαµήνου της τρέχουσας 
χρήσεως 2009, την Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Η παρούσα έκθεση περιέχει την αναφορά των σηµαντικών γεγονότων κατά το πρώτο εξάµηνο του 2009, 
την ανάλυση των προοπτικών και κινδύνων που αναµένονται κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2009, 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 2009 
 
Το 2009 ξεκίνησε εν µέσω της διεθνούς οικονοµικής ύφεσης, που έχει επηρεάσει τη ζήτηση για πλαστικά 
προϊόντα. Ευτυχώς, ο αγροτικός τοµέας στον οποίο η εταιρία µας απευθύνεται άµεσα καθώς και ο τοµέας 
της συσκευασίας τροφίµων όπου απευθυνόµαστε έµµεσα µε τα masterbatches, εµφανίζουν καλύτερη 
δυναµική σε σχέση µε άλλους κλάδους (π.χ. υλικά κατασκευών, προϊόντα για την αυτοκινητοβιοµηχανία), 
κι έτσι η εταιρία µας έχει υποστεί σε πολύ µικρότερο βαθµό τις συνέπειες της κρίσης, σε σχέση µε το 
µέσο όρο της βιοµηχανίας πλαστικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η µητρική εταιρία είχε µείωση όγκου 
πωλήσεων των προϊόντων της σε σχέση µε το 1ο εξάµηνο του 2008 µόνο κατά 0,8%. 
 
Όσον αφορά στις θυγατρικές µας σηµειώνουµε τα ακόλουθα: οι εταιρίες µας στην Ανατολική Ευρώπη 
είχαν µεγαλύτερη µείωση όγκου πωλήσεων (16% στη Ρουµανία, 13% στην Πολωνία) λόγω της σοβαρής 
µείωσης της βιοµηχανικής παραγωγής και εν γένει της οικονοµικής δραστηριότητας στην περιοχή τους. Η 
θυγατρική στην Τουρκία κέρδισε µερίδιο αγοράς σε βάρος αδύνατων ανταγωνιστών και είχε µείωση 
όγκου πωλήσεων µόνο κατά 5%, παρά την τεράστια µείωση της βιοµηχανικής παραγωγής στη γειτονική 
χώρα. Η θυγατρική στη Γαλλία είχε µείωση όγκου µόνο κατά 3%, ενώ στη Ρωσία είχαµε αύξηση όγκου 
κατά 49%, εκµεταλλευόµενοι της ευνοϊκές συνθήκες που δηµιουργήθηκαν για την τοπική παραγωγή σε 
βάρος των εισαγωγών, λόγω της διολίσθησης του ρουβλίου, αλλά και την πρόσφατη αναδιοργάνωση της 
εταιρίας. Στην Κίνα υπήρξε µια µείωση όγκου κατά 4%, κυρίως λόγω τεχνικού προβλήµατος το µήνα 
Μάρτιο, το οποίο µείωσε την παραγωγή µας τη συγκεκριµένη περίοδο. Συνολικά, είµαστε πάρα πολύ 
ευχαριστηµένοι από την πορεία του όγκου πωλήσεων και αισιόδοξοι ότι µέχρι το τέλος του έτους οι όγκοι 
θα είναι ίσως και µεγαλύτεροι από το 2008.   
 
Ο ενοπ/νος κύκλος εργασιών µειώθηκε από 70,8 σε 63,2 εκατ. ευρώ (-10,8%) ως αποτέλεσµα της µικρής 
πτώσης στον όγκο πωλήσεων και µείωσης των τιµών πώλησης, αλλά τα περιθώρια κέρδους αυξήθηκαν 
καθώς η µείωση των τιµών µας ήταν µικρότερη σε σχέση µε την πτώση των τιµών των πρώτων υλών που 
αποτελούν το κύριο στοιχείο του κόστους. Συγκεκριµένα, το ενοποιηµένο µικτό κέρδος αυξήθηκε από 
19,4% σε 21,7% κι αυτό είχε σαν αποτέλεσµα το συνολικό ενοποιηµένο µικτό κέρδος του εξαµήνου να 
είναι στα ίδια επίπεδα µε το περσινό (13,7 εκατ. ευρώ). 
 
Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον είναι αξιοσηµείωτο ότι όλες οι εταιρίες του οµίλου βελτίωσαν στο εξάµηνο 
τα αποτελέσµατά τους, µε εξαίρεση τη µητρική εταιρία που εµφανίζει µια υστέρηση 27,3% στα κέρδη 
προ φόρων και τη Romcolor (Ρουµανία) που είχε πέρυσι έκτακτα κέρδη ύψους 1,54 εκατ. ευρώ από την 
πώληση ακινήτου τα οποία δεν υπάρχουν στην τρέχουσα περίοδο. Αναλυτικά η εξέλιξη των κερδών π.φ. 
των εταιριών του οµίλου έχει ως εξής : 
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ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΩΡΑ 
Κέρδη προ φόρων 

1/1-30/6/2009 (χιλ. €) 
Κέρδη προ φόρων 

1/1-30/6/2008 (χιλ. €) 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ KΡΗΤΗΣ Ελλάδα 2.923 4.022 
ROMCOLOR Ρουµανία 782 (*) 2.342 
GCP Πολωνία 337 274 
SENKROMA Τουρκία 348 80 
SHANGHAI HITEC Κίνα 490 444 
GC ZAO Ρωσία -14 -171 
AGRIPOLYANE Γαλλία 162 -585 
EGE-DOST Τουρκία -20 -61 

(*) περιλαµβάνονται έκτακτα κέρδη από πώληση ακινήτου 1,54 εκατ. ευρώ 
 
Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στην πορεία των θυγατρικών µας στη Γαλλία και τη Ρωσία, που 
ανέστρεψαν το αρνητικό αποτέλεσµα και ουσιαστικά πέρασαν πλέον στην κερδοφορία, 2 χρόνια µετά την 
εξαγορά τους. Σηµειωτέον ότι στη Ρωσία το αποτέλεσµα θα ήταν ακόµα καλύτερο αν δεν είχε υποστεί η 
εταιρία σοβαρή συναλλαγµατική ζηµία στις αρχές του έτους λόγω διολίσθησης του ρουβλίου. 
 
Συνολικά, σε επίπεδο ενοποιηµένων κερδών µετά φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας υπάρχει µια 
µείωση από 4,4 εκατ. ευρώ σε 4,09 εκατ. ευρώ (- 7%). Αν όµως δεν λάβουµε υπόψη το έκτακτο κέρδος 
του περσινού εξαµήνου από την πώληση ακινήτου στη Ρουµανία, τα ενοπ/να καθαρά κέρδη προ φόρων 
έχουν αυξηθεί από 4,65 εκ.ευρώ σε 4,95 εκ.ευρώ (+6,5%) και τα κέρδη µ.φ.δ.µ. είναι κι αυτά αυξηµένα. 
 
Στη διάρκεια του 1ου εξαµήνου του 2009 πραγµατοποιήθηκαν επενδύσεις αξίας  3,44 εκατ.ευρώ στην 
εταιρία και 5,42 εκατ.ευρώ στον όµιλο, οι κυριότερες των οποίων συνοψίζονται παρακάτω: 
 
α) Στη µητρική εταιρία (εργοστάσιο Ηρακλείου): 

� Νέες γραµµές συσκευασίας και παλεττοποίησης µε χρήση ροµποτικής τεχνολογίας στον τοµέα 
του masterbatch. 

� Νέα µεγάλη γραµµή ανακύκλωσης πλαστικών. 
� Νέο τυλικτικό στη µονάδα παραγωγής αγροτικών φύλλων. 
� Νέα συστήµατα αυτόµατου ελέγχου του πάχους σε γραµµές παραγωγής αγροτικών φύλλων. 

 
β) Στις θυγατρικές εταιρίες: 

� Σύστηµα παραγωγής γεωµεµβρανών σε γραµµή παραγωγής στη Γαλλία. 
� Νέα τυλικτικά σε γραµµές παραγωγής αγροτικών φύλλων στη Γαλλία. 
� Κατασκευή νέου εργοστασίου 8.000 τµ. στη Ρουµανία που προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 

αρχές του 2010. 
� Νέα γραµµή παραγωγής πλαστικών φύλλων στην Κίνα, η έναρξη λειτουργίας της οποίας θα γίνει 

το Σεπτέµβριο. 
 
 

2. Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  
 
Η 34η Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας πραγµατοποιήθηκε στις 27/06/2009. Εκπροσωπήθηκε 
το 85,40% των µετόχων που αποφάσισαν οµόφωνα τα παρακάτω: 
1. Έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2008 έως 31.12.2008 

µετά των επ’ αυτών εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας. 
2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη 

αποζηµίωσης για την χρήση 1.1-31.12.2008. 
3. Έγκριση των αµοιβών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που προσφέρουν στην εταιρία υπηρεσίες πέραν 

των καθηκόντων τους ως ∆ιοικητικών Συµβούλων. 
4. Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
5. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του ν.3693/2008 και ορισµός των µελών της. 
6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2009 και 

καθορισµός της αµοιβής τους. 
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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 
 
Είµαστε αισιόδοξοι ότι το αποτέλεσµα του 2009 θα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό και θα ανέλθει 
τουλάχιστον στα επίπεδα του 2008, παρά τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες στη διεθνή αγορά. Τους 
τελευταίους µήνες βλέπουµε µια βελτίωση στη διεθνή οικονοµική δραστηριότητα, µια αυξανόµενη 
ζήτηση για τα προϊόντα µας και θεωρούµε ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί. 
 
Όπως έχουµε ανακοινώσει, προχωράµε απρόσκοπτα στην υλοποίηση του επενδυτικού µας προγράµµατος 
που περιλαµβάνει µεταξύ άλλων: 
- Την αγορά οικοπέδων για την ανέγερση ιδιόκτητων εργοστασίων στην Κωνσταντινούπολη και την 

Αγία Πετρούπολη. 
- Την εγκατάσταση 3 φωτοβολταϊκών σταθµών συνολικής ισχύος 240 kw στην Κρήτη (βρίσκονται στο 

τελικό στάδιο έγκρισης των µελετών εφαρµογής). 
 
 
Κυριότεροι κίνδυνοι και aβεβαιότητες 
 
- ∆ιακύµανση τιµών πρώτων υλών 
 
Οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιεί η εταιρία µας είναι παράγωγα του πετρελαίου και ως εκ τούτου η τιµή 
τους επηρεάζεται από την εξέλιξη της τιµής του. Κατά το 2008 οι τιµές ακολούθησαν αρχικά αλµατώδη 
αύξηση φθάνοντας τον Αύγουστο σε επίπεδα ρεκόρ και στη συνέχεια αποκλιµακώθηκαν. 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 πελατών 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 30.6.2009 σωρευµένη πρόβλεψη ποσού 
1.399 χιλ. ευρώ για την εταιρεία και 1.450 χιλ. ευρώ για τον όµιλο. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι 
κανένας πελάτης του οµίλου (πλην της ∆.Ε.Η. η οποία προµηθεύεται από την εταιρία µας αιολική 
ενέργεια) δεν υπερβαίνει σε κύκλο εργασιών το 2% των ενοποιηµένων πωλήσεων. 
 
- Συναλλαγµατικός Κίνδυνος  
 
Η εταιρεία και ο Όµιλος είναι εκτεθειµένοι σε συναλλαγµατικό κίνδυνο, αφού σηµαντικό µέρος των 
ενοποιηµένων πωλήσεων είναι σε δολάρια ΗΠΑ, λέϊ Ρουµανίας, 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. 
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- Κίνδυνος Ρευστότητας  
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο Όµιλος να µη δύναται να εκπληρώσει τις 
χρηµατοοικονοµικές του υποχρεώσεις, όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί ο Όµιλος για τη 
διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, µέσω επαρκών πιστωτικών ορίων από τις 
συνεργαζόµενες τράπεζες, ότι πάντα θα έχει αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του. 
∆εδοµένης της 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 και, ταυτόχρονα οι δανειακές µας 
υποχρεώσεις έχουν µειωθεί πολύ αφού - λόγω της µείωσης των τιµών των πρώτων υλών - έχουν µειωθεί 
οι απαιτήσεις σε κεφάλαια κίνησης. Εποµένως για το έτος 2009 αναµένουµε σηµαντική µείωση των 
χρεωστικών τόκων που θα καταβάλλει η εταιρία και οι θυγατρικές της. 
 
- Εγγυήσεις  
 
Με απόφαση του ∆ιοικητικού 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 Α΄ εξάµηνο του 2009 ανήλθε σε 63.190 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας 
µείωση κατά 10,8% σε σύγκριση µε το ίδιο διάστηµα του 2008. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA), 
παρουσίασαν µείωση κατά 1,2% και ανήλθαν σε 7.600 χιλ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη µ.φ.δ.µ. µειώθηκαν 
κατά 7% στα 4.091 χιλ. ευρώ. Τα αποθέµατα παρουσιάζουν µείωση κατά 6,9% σε σχέση µε την 
31/12/2008 πράγµα που οφείλεται κυρίως στη µείωση της τιµής των πρώτων υλών.  
 
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας το Α΄ εξάµηνο του 2009 ανήλθε σε 40.909 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας 
µείωση κατά 13,7% σε σύγκριση µε το 2008. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA), παρουσίασαν µείωση 
κατά 21,8% και ανήλθαν σε 4.602 χιλ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη µ.φ. µειώθηκαν κατά 17,6% στα 2.663 
χιλ. ευρώ. Τα αποθέµατα παρουσιάζουν µείωση κατά 9,6%  σε σχέση µε την 31/12/2008 πράγµα που 
οφείλεται κυρίως στη µείωση της τιµής των πρώτων υλών. Για τον ίδιο λόγο, οι υποχρεώσεις σε 
προµηθευτές παρουσιάζουν µείωση κατά 17,3% σε σχέση µε την 31/12/2008. 
 
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 30/06/2009 σε σύγκριση µε τους δείκτες της 30/06/2008. 
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 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 30/6/2009 30/6/2008 30/6/2009 30/6/2008 
ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ     
Γενική Ρευστότητα 2,95 2,36 3,39 2,47 
Ειδική Ρευστότητα 2,07 1,47 2,60 1,76 
     
ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ     
Ταχύτητα εισπράξεως Απαιτήσεων (ηµέρες πωλήσεων) 134 127 185 181 
Ταχύτητα Εξόφλησης Προµηθευτών (ηµέρες κόστ.πωλ.) 43 60 49 64 
Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεµάτων (ηµέρες κόστ.πωλ.) 95 108 84 92 
     
ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ     
Αποδοτικότητα Ενεργητικού 2,74% 3,15% 1,97% 2,43% 
Αποδοτικότητα  Ιδίων Κεφαλαίων (προ φόρων) 4,23% 5,13% 2,88% 3,78% 
     
ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ     
Ίδια Κεφάλαια προς συνολικά 64,79% 61,39% 68,41% 64,40% 
 
 
5. Σηµαντικές Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα Μέρη 
 
Οι σηµαντικότερες συναλλαγές της Εταιρίας µε συνδεδεµένα µε αυτή πρόσωπα κατά την έννοια του 
∆.Λ.Π. 24, αφορούν συναλλαγές τις Εταιρίας µε τις κατωτέρω θυγατρικές της (συνδεδεµένες µε αυτή 
επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20), οι οποίες εµφανίζονται αναλυτικά στον 
κατωτέρω πίνακα (τα ποσά παρατίθενται σε ευρώ): 
 

 
 
Οι απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεµένα µέρη στον όµιλο την 30.6.2009 ανέρχονται σε 48 χιλ. ευρώ ενώ οι 
υποχρεώσεις από λοιπά συνδεδεµένα µέρη στον όµιλο την 30.6.2009 ανέρχονται σε 2 χιλ. ευρώ. 
 
Οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης της εταιρείας και του οµίλου ανήλθαν 
κατά την περίοδο 1.1 – 30.6.2009 σε 442 χιλ. ευρώ και 646 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. 
 
Οι απαιτήσεις από µέλη της διοίκησης ανέρχονται σε ευρώ 11 χιλ. την 30.6.2009 για τον όµιλο. 
 
Οι υποχρεώσεις σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη ανέρχονται σε ευρώ 316 χιλ. την 30.6.2009 για την εταιρεία 
και τον όµιλο αντίστοιχα. 
 
Ηράκλειο, 26η Αυγούστου 2009 
 

Ο Πρόεδρος 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 
 

Γιάννης Μ. Λεµπιδάκης 
Α∆Τ ΑΒ954397 

Θυγατρική Εταιρεία 
Πωλήσεις 

αποθεµάτων 
Πωλήσεις 

Υπηρεσιών 
Πωλήσεις 

Παγίων 
Αγορές 

αποθεµάτων 
Λήψη 

υπηρεσιών 
Τόκοι 
Έξοδα 

Απαιτήσεις από 
εµπορική 

δραστηριότητα

Υποχρεώσεις 
από εµπορική 

δραστηριότητα

Υποχρεώσεις 
από δάνεια 

ROMCOLOR 2000 S.A. 189.615 8.078 192.246 8.144 
GLOBAL COLORS POLSCA S.A. 565.095 26.734 1.450 401.455 
SENKROMA A.S. 2.047.414 37.009 554.343 
EGE DOST A.S. 77.487 483.589 
SHANGHAI HI TEC  PLASTICS CO 1.427.610 1.550 2.160 123.816 1.311.146 115.421 
GLOBAL COLORS ZAO 412.633 884.558 
AGRIPOLYANE S.A.S.U. 2.899.120 4.287.987 
ΕΤΕΠΛΑ Α.Ε. 217.800 352.706 341.605 
RAINBOW TECHNOLOGIES LTD 
PLASTIKA KRITIS FAR EAST LTD 
GUINEMONT B.V. 7.633 62.647 
Σύνολο 7.618.974 1.550 2.160 376.427 38.459 7.633 8.468.031 465.170 62.647 
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Έκθεση επισκόπησης ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης 
 
Προς τους µετόχους της «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 
Εισαγωγή 
Επισκοπήσαµε τον συνηµµένο ισολογισµό της «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Η Εταιρεία) της 30ης Ιουνίου 2009, τις σχετικές 
καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου 
που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν 
την ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας 
οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την 
κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε 
τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και εφαρµόζονται στην ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση («∆ΛΠ 34»). ∆ική µας ευθύνη είναι 
η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης µε 
βάση την επισκόπησή µας. 
 
Εύρος της εργασίας επισκόπησης  
∆ιενεργήσαµε την επισκόπηση µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 
Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης που ∆ιενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της 
Οικονοµικής Μονάδας» στο οποίο παραπέµπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η επισκόπηση 
συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι 
υπεύθυνα για οικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών 
διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος µίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από έναν 
έλεγχο που διενεργείται σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα και εποµένως, δεν µας δίδει την 
δυνατότητα να αποκτήσουµε την διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά 
θέµατα τα οποία θα είχαν επισηµανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, η παρούσα δεν αποτελεί έκθεση 
ελέγχου. 
 
Συµπέρασµα Επισκόπησης 
Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας 
οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, 
από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 
 
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων  
Πέραν της ανωτέρω ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης επισκοπήσαµε και τα υπόλοιπα στοιχεία της 
εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του 
Νόµου, Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Από την ανωτέρω επισκόπηση διαπιστώσαµε ότι η 
εν λόγω έκθεση περιλαµβάνει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που προβλέπονται από τον Νόµο και τις 
Αποφάσεις και είναι συνεπής µε τη συνηµµένη οικονοµική πληροφόρηση. 
 
Αθήνα, 27η Αυγούστου 2009 
 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 
 
∆ηµήτριος Χ. Σµαΐλης 
 
Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12221 
 
 
 
 
 
 

 Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα 
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ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

 
ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 

 
 
 
 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
 
 
 
 
Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες παρατίθενται στις σελίδες από 11 έως 35 
εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στις 26 Αυγούστου 2009 και υπογράφονται ως 
κατωτέρω: 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου 

Ο ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος 

Ο ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος 

Ο Προϊστάµενος 
Λογιστηρίου 

Ο  Λογιστής 

     
     
     
     
     

Γιάννης Μ. 
Λεµπιδάκης 

Μιχαήλ Ιωάν. 
Λεµπιδάκης 

Εµµανουήλ Ιωάν. 
Λεµπιδάκης 

Γεώργιος Μ. 
Βαλεργάκης 

Ιωάννης Φ. 
Μαροπάκης 

Α∆Τ ΑΒ954397 Α∆Τ ΑΕ456062 
ΑΡ. ∆ΙΑΒ.  
ΑΒ5212257 

ΑΕ456088 Φ457304 
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Σελ. 11 

 

Ενοποιηµένα Στοιχεία  Η Εταιρεία  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

 
1. Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης 

30/6 
2009  

31/12 
2008  

30/6 
2009  

31/12 
2008 

 Σηµ.        

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         

Ενσώµατα πάγια 6 69.453   66.816  54.720   52.734 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 423   449  43   53 

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις 8 49   49  14.952   14.952 

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία  290   282  152   144 

Αναβαλλόµενη απαίτηση φόρου εισοδήµατος  0   84  0   0 

Λοιπές απαιτήσεις  172   235  133   132 

  70.387   67.915  70.000   68.015 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         

Αποθέµατα  26.256   28.206  15.243   16.867 

Πελάτες  40.814   42.732  39.180   43.707 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις  6.018   6.871  2.741   3.230 

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία  399   447  391   443 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  14.121   8.451  7.598   3.181 

  87.608   86.707  65.153   67.428 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  157.995   154.622  135.153   135.443 
         

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ         

Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής:         

Μετοχικό Κεφάλαιο  8.761   8.761  8.761   8.761 

Υπέρ το άρτιο  10.594   10.594  10.594   10.594 

Αποθεµατικά εύλογης αξίας  19.449   19.599  19.438   19.586 

Λοιπά αποθεµατικά  42.235   37.965  40.406   37.891 

Αποτελέσµατα εις νέον  17.116   19.365  13.263   14.610 

  98.155   96.284  92.462   91.442 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας:  4.213   4.114  -  - 

Σύνολο καθαρής θέσης  102.368   100.398  92.462   91.442 
         

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις         

∆άνεια  19.035   18.646  17.062   17.513 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  4.214   4.152  4.192   4.131 

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους  1.769   1.733  1.448   1.393 

Λοιπές προβλέψεις  450   450  450   450 

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων  482   531  311   336 

  25.950   25.512  23.463   23.823 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις         

Προµηθευτές  11.760   11.728  8.830   7.529 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια  6.575   10.475  3.335   7.981 

Βραχυπρόθεσµες δόσεις µακροπροθέσµων δανείων  1.662   642  0   0 

Τρέχων φόρος εισοδήµατος  1.428   1.256  1.252   1.210 

Λοιπές υποχρεώσεις & µεταβατικοί λογαριασµοί  8.252   4.611  5.811   3.458 

  29.677   28.712  19.228   20.178 

Σύνολο υποχρεώσεων  55.627   54.224  42.691   44.001 
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων  157.995   154.622  135.153   135.443 
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Σελ. 12 

 

Ενοποιηµένα Στοιχεία  Ενοποιηµένα Στοιχεία (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

 
2. Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων περιόδου  1.1 – 30.6.2009  1.1 – 30.6.2008  1.4 – 30.6.2009  1.4 – 30.6.2008 
         
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)  63.190  70.837  34.008  34.913 

Κόστος πωλήσεων  -49.488  -57.127  -26.088  -28.102 

Μικτά Κέρδη  13.702  13.710  7.920  6.811 
Άλλα έσοδα  298  2.008  71  1.598 

Έξοδα διαθέσεως  -4.567  -4.703  -2.487  -2.495 

Έξοδα διοικήσεως  -3.087  -3.262  -1.728  -1.742 

Άλλα έξοδα  -1.077  -711  -710  -164 

Κέρδη εκµεταλλεύσεως  5.269  7.042  3.066  4.008 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)  -386  -808  -80  -439 

Συναλλαγµατικές διαφορές  115  -41  141  278 

Κέρδη / (Ζηµίες) από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  -44  -3  -70  -3 

Καθαρά Κέρδη προ φόρων  4.954  6.190  3.057  3.844 
Φόρος εισοδήµατος  -627  -1.271  -299  -745 

Καθαρά Κέρδη περιόδου µετά από φόρους  4.327  4.919  2.758  3.099 

         
Τα Καθαρά Κέρδη της περιόδου κατανέµονται σε:         

- Μετόχους της µητρικής εταιρείας  4.091  4.398  2.608  2.719 

- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας  236  521  150  380 

  4.327  4.919  2.758  3.099 

         
Κέρδη κατά µετοχή που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής:         

- Βασικά σε ευρώ  0,1494  0,1607  0,0953  0,0993 

         

         

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσµάτων  5.269  5.507  3.066  2.473 
Συνολικές καθαρές αποσβέσεις περιόδου  2.331  2.188  1.172  1.117 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσµάτων         
& συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)  7.600  7.695  4.238  3.590 
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Σελ. 13 

 

Η Εταιρεία  Η Εταιρεία (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

 
2. Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων περιόδου  1.1 – 30.6.2009  1.1 – 30.6.2008  1.4 – 30.6.2009  1.4 – 30.6.2008 
         
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)  40.909  47.402  22.876  24.340 

Κόστος πωλήσεων  -32.713  -38.443  -18.051  -19.614 

Μικτά Κέρδη  8.196  8.959  4.825  4.726 
Άλλα έσοδα  266  302  140  186 

Έξοδα διαθέσεως  -3.257  -3.139  -1.804  -1.648 

Έξοδα διοικήσεως  -1.244  -1.258  -827  -740 

Άλλα έξοδα  -745  -291  -540  -156 

Κέρδη εκµεταλλεύσεως  3.216  4.573  1.794  2.368 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)  -320  -650  -58  -345 

Συναλλαγµατικές διαφορές  73  -31  6  -52 

Κέρδη / (Ζηµίες) από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  -46  -27  -72  -27 

Αποτελέσµατα από θυγατρικές επιχειρήσεις  0  158  0  158 

Καθαρά Κέρδη προ φόρων  2.923  4.023  1.670  2.102 
Φόρος εισοδήµατος  -260  -793  -46  -445 

Καθαρά Κέρδη περιόδου µετά από φόρους  2.663  3.230  1.624  1.657 

         
Τα Καθαρά Κέρδη της περιόδου κατανέµονται σε:         

- Μετόχους της µητρικής εταιρείας  2.663  3.230  1.624  1.657 

- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας  -  -  -  - 

  2.663  3.230  1.624  1.657 

         
Κέρδη κατά µετοχή που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής:         

- Βασικά σε ευρώ  0,0973  0,1180  0,0594  0,0605 

         

         

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσµάτων  3.162  4.558  1.740  2.353 
Συνολικές καθαρές αποσβέσεις περιόδου  1.440  1.326  735  660 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσµάτων         
& συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)  4.602  5.884  2.475  3.013 
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Σελ. 14 

 

 
Ενοποιηµένα Στοιχεία  Ενοποιηµένα Στοιχεία  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

 
3. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος περιόδου  1.1 – 30.6.2009  1.1 – 30.6.2008  1.4 – 30.6.2009  1.4 – 30.6.2008 
         
Καθαρά Κέρδη Περιόδου µετά από φόρους  4.327  4.919  2.758  3.099 
         

Νοµισµατικές προσαρµογές  -688  -110  -178  16 

Προσαρµογή αναβαλλόµενων φόρων  2  8  1  8 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα περιόδου  -686  -102  -177  24 
         

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα περιόδου  3.641  4.817  2.581  3.123 

         
Τα Συνολικά Εισοδήµατα της περιόδου κατανέµονται σε:         

- Μετόχους της µητρικής εταιρείας  3.514  4.314  2.550  2.737 

- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας  127  503  31  386 

  3.641  4.817  2.581  3.123 
 
 

Η Εταιρεία  Η Εταιρεία (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

 
3. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος περιόδου  1.1 – 30.6.2009  1.1 – 30.6.2008  1.4 – 30.6.2009  1.4 – 30.6.2008 
         
Καθαρά Κέρδη Περιόδου µετά από φόρους  2.663  3.230  1.624  1.657 
         

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα περιόδου  0  0  0  0 
         

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα περιόδου  2.663  3.230  1.624  1.657 

         
Τα Συνολικά Εισοδήµατα της περιόδου κατανέµονται σε:         

- Μετόχους της µητρικής εταιρείας  2.663  3.230  1.624  1.657 

- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας  -  -  -  - 

  2.663  3.230  1.624  1.657 
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Σελ. 15 

 

4. α) Ενοποιηµένη Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 

Αναλογούντα στους µετόχους της µητρικής εταιρείας Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

 

∆ιαφορά 
από έκδοση 
µετοχών 
υπέρ το 
άρτιο 

 
Αποθεµατικά 

Εύλογης 
Αξίας 

 Λοιπά 
Αποθεµατικά 

 Αποτελέσµατα 
εις νέον 

 ∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας  Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1.1.2008 8.761  10.594  16.638  34.912  17.781  4.544  93.230 

Αποτελέσµατα περιόδου         4.398  521  4.919 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα     7  -92  1  -18  -102 

Συγκεντρωτικά Συνολικά εισοδήµατα 0  0  7  -92  4.399  503  4.817 

Απόσβεση υπεραξίας αναπροσαρµογής σε κέρδη εις νέον     -526    526    0 

Μεταβολή ποσοστού συµµετοχής σε θυγατρική       1  2  -3  0 

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικά       3.375  -3.375    0 

∆ιανεµηθέντα κέρδη         -2.189  -61  -2.250 

Υπόλοιπο την 30.6.2008 8.761  10.594  16.119  38.196  17.144  4.983  95.797 
              
              
              

Υπόλοιπο την 1.1.2009 8.761  10.594  19.599  37.965  19.365  4.114  100.398 

Αποτελέσµατα περιόδου         4.091  236  4.327 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα       -579  2  -109  -686 

Συγκεντρωτικά Συνολικά εισοδήµατα 0  0  0  -579  4.093  127  3.641 

Απόσβεση υπεραξίας αναπροσαρµογής σε κέρδη εις νέον     -150    150    0 

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικά       4.849  -4.849    0 

∆ιανεµηθέντα κέρδη (µερίσµατα)         -1.643  -28  -1.671 

Υπόλοιπο την 30.6.2009 8.761  10.594  19.449  42.235  17.116  4.213  102.368 
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Σελ. 16 

 

4.β) Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας 
 

 Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

 

∆ιαφορά από 
έκδοση 

µετοχών υπέρ 
το άρτιο 

 Αποθεµατικά 
Εύλογης Αξίας 

 Λοιπά 
Αποθεµατικά 

 Αποτελέσµατα 
εις νέον  Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1.1.2008 8.761  10.594  16.294  34.802  14.046  84.497 

Αποτελέσµατα περιόδου         3.230  3.230 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα           0 

Συγκεντρωτικά Συνολικά εισοδήµατα 0  0  0  0  3.230  3.230 

Απόσβεση υπεραξίας αναπροσαρµογής σε κέρδη εις νέον     -193    193  0 

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικά       3.030  -3.030  0 

∆ιανεµηθέντα κέρδη (µερίσµατα)         -2.189  -2.189 

Υπόλοιπο την 30.6.2008 8.761  10.594  16.101  37.832  12.250  85.538 
            
            
            

Υπόλοιπο την 1.1.2009 8.761  10.594  19.586  37.891  14.610  91.442 

Αποτελέσµατα περιόδου         2.663  2.663 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα           0 

Συγκεντρωτικά Συνολικά εισοδήµατα 0  0  0  0  2.663  2.663 

Απόσβεση υπεραξίας αναπροσαρµογής σε κέρδη εις νέον     -148    148  0 

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικά       2.515  -2.515  0 

∆ιανεµηθέντα κέρδη (µερίσµατα)         -1.643  -1.643 

Υπόλοιπο την 30.6.2009 8.761  10.594  19.438   40.406  13.263  92.462 
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Σελ. 17 

 

5. α) Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµιακών Ροών 
 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

 
1.1. – 

30.6.2009  
1.1. – 

30.6.2008 

Λειτουργικές δραστηριότητες     

Κέρδη προ φόρων  4.954  6.190 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:     

Αποσβέσεις  2.371  2.229 

Προβλέψεις και άλλα µη ταµιακά έξοδα και έσοδα  327  -699 

Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας  -9  -1.542 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)  386  808 

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

Αποθέµατα  1.679  -4.995 

Πελάτες   946  -1.672 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις  1.185  647 

Προµηθευτές  642  5.274 

Λοιπές υποχρεώσεις & µεταβατικοί λογαριασµοί  2.069  1.953 

Μείον:     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα  -761  -945 

Καταβληµένοι φόροι  -502  -359 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  13.287  6.889 

Επενδυτικές δραστηριότητες     

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων  -16  8 

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  -5.420  -3.057 

Εισπράξεις από πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών επενδύσεων  4  0 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και αυλών παγίων  55  2.636 

Τόκοι εισπραχθέντες  83  59 

Μερίσµατα εισπραχθέντα  6  6 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  -5.288  -348 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις / πληρωµές από αύξηση / µείωση  µετοχικού κεφαλαίου  0  0 

Εισπράξεις / εξοφλήσεις δανείων  -2.208  -3.433 

Μερίσµατα πληρωθέντα  0  -61 

Εισπράξεις επιχορηγήσεων  0  0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)  -2.208  -3.494 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ)  5.791  3.047 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  8.451  3.795 

Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών  -121  146 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  14.121  6.988 
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Σελ. 18 

 

5. β) Κατάσταση Ταµιακών Ροών Εταιρείας 
 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

 
1.1. – 

30.6.2009  
1.1. – 

30.6.2008 

Λειτουργικές δραστηριότητες     

Κέρδη προ φόρων  2.923  4.023 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:     

Αποσβέσεις  1.465  1.349 

Προβλέψεις και άλλα µη ταµιακά έξοδα /έσοδα  439  269 

Αποτελέσµατα  επενδυτικής δραστηριότητας  -9  -179 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)  320  650 

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

Αποθέµατα  1.624  -2.446 

Πελάτες   3.962  -3.637 

Άλλες απαιτήσεις  789  982 

Προµηθευτές  1.309  4.114 

Λοιπές υποχρεώσεις   836  765 

Μείον:     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα  -594  -663 

Καταβληµένοι φόροι  -353  -197 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  12.711  5.030 

Επενδυτικές δραστηριότητες     

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων  -8  -2 

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  -3.443  -1.386 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και αυλών παγίων  55  40 

Τόκοι εισπραχθέντες  45  11 

Μερίσµατα εισπραχθέντα   6  164 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  -3.345  -1.173 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις επιχορηγήσεων  0  0 

Εισπράξεις / εξοφλήσεις  δανείων  -4.949  -4.439 

Μερίσµατα πληρωθέντα  0  0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)  -4.949  -4.439 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ)  4.417  -582 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  3.181  798 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  7.598  216 
 
 
 
Οι επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις που παρατίθενται στις ακόλουθες σελίδες (19 – 35) 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Συνοπτικών Ενδιαµέσων Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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Επιλεγµένες Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις 

 
 

1. Γενικές Πληροφορίες για την εταιρεία 

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

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

 
 
Η Σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο εξελέγη µε την από 27/6/2009 Τακτική Γενική 
Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, έχει ως εξής: 
 
Πρόεδρος: Ιωάννης Λεµπιδάκης, Αντιπρόεδροι: Κωνσταντίνος Περάκης, Άννα Λεµπιδάκη, ∆ιευθύνοντες 
Σύµβουλοι: Μιχαήλ Λεµπιδάκης, Εµµανουήλ Λεµπιδάκης, Μέλη ∆.Σ. εκτελεστικά: Ιωάννης Μελάς, 
Εµµανουήλ Κυκριλής, Μέλη ∆.Σ. µη εκτελεστικά: Μάριος Φερετζάκης, Ευγενία Τρίκουλη, Μέλη ∆.Σ. 
ανεξάρτητα µη εκτελεστικά: Εµµανουήλ Ανδρεαδάκης, ∆ηµήτριος Αρµάος. 
Η Θητεία του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής. 
 
 
 

2. Πλαίσιο κατάρτισης των ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων  

 
Οι παρούσες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.”  
και του Οµίλου (εφεξής οι «Οικονοµικές Καταστάσεις») αφορούν την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 
2009 (περίοδος 1/1 – 30/6/2009) και έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) (περιλαµβανοµένων και των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(∆.Λ.Π.) και των ερµηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆.Π.Χ.Α.), όπως αυτά 
έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι σήµερα. 
 
Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 
(«∆ΛΠ») 34 «Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις». 
 
Οι λογιστικές αρχές και µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία και παρουσίαση των 
Οικονοµικών Καταστάσεων του πρώτου εξαµήνου της χρήσεως 2009 είναι συνεπείς µε τις λογιστικές 
αρχές και µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων της 
Εταιρείας και του Οµίλου για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2008. 
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Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις του πρώτου εξαµήνου της χρήσεως 2009 πρέπει να ληφθούν 
υπόψη σε συνδυασµό µε τις ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2008, οι οποίες 
είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας www.plastikakritis.com 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός των 
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού τα οποία εµφανίζονται στην εύλογη αξία τους. 
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις που παρουσιάζονται έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή της συνέχειας 
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 
 
 
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες 
Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες, τα οποία έχουν εκδοθεί είναι 
υποχρεωτικής εφαρµογής για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσεως 
ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της Εταιρείας και του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή 
αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω: 
 
2.1. Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2008 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009. 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις µιας θυγατρικής 
ταξινοµούνται ως κατεχόµενα προς πώληση εάν ένα πρόγραµµα πώλησης για µερική διάθεση καταλήγει 
σε απώλεια του ελέγχου της και θα πρέπει να γίνουν σχετικές γνωστοποιήσεις για αυτή τη θυγατρική 
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εφόσον πληρείται ο ορισµός  για µια διακοπείσα δραστηριότητα. Η επακόλουθη τροποποίηση στο ∆ΠΧΠ 
1 ορίζει ότι αυτές οι τροποποιήσεις θα εφαρµόζονται µελλοντικά από την ηµεροµηνία µετάβασης σε 
∆ΠΧΠ. 
Ο Όµιλος θα εφαρµόσει την τροποποίηση αυτή µελλοντικά σε όλες τις µερικές διαθέσεις θυγατρικών από 
την 1η Ιανουαρίου 2010. 
 
Μέρος ΙΙ 
Οι τροποποιήσεις που περιλαµβάνονται στο ΙΙ Μέρος του κανονισµού αναφέρονται σε αλλαγές στην 
ορολογία ή τροποποιήσεις εκδοτικής φύσης και δεν οδηγούν σε λογιστικές µεταβολές για λόγους 
παρουσίασης, αναγνώρισης και κατά συνέπεια οι εφαρµοστέες τροποποιήσεις δεν έχουν επιδράσεις στις 
οικονοµικές καταστάσεις Εταιρείας και του Οµίλου. 
Τα πρότυπα στα οποία έγιναν οι παραπάνω τροποποιήσεις είναι τα εξής: 
- ∆ΛΠ 8, Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιµήσεων και Λάθη 
- ∆ΛΠ 10, Γεγονότα Μετά την Ηµεροµηνία του Ισολογισµού 
- ∆ΛΠ 20, Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης 

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

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

 
 
 

3. Ενοποίηση 

 
Θυγατρικές επιχειρήσεις 
 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής 
εταιρείας και των οικονοµικών µονάδων που ελέγχονται άµεσα ή έµµεσα από την εταιρεία την 30η 

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

Ποσοστό Συµµετοχής 
Επωνυµία Εταιρίας Αντικείµενο Έδρα Άµεσο Έµµεσο 

Μέθοδος 
Ενοποίησης 

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

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

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

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

SHANGHAI  ΗΙTEC PLASTICS CO  Πλαστικά ΚΙΝΑ  71,67% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

GLOBAL COLORS ZAO Πλαστικά ΡΩΣΙΑ  99% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

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

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

RAINBOW  TECHNOLOGIES LTD Παροχή υπηρεσιών ΚΥΠΡΟΣ  100% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

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

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

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

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

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

 
 

5. Σηµαντικές µεταβολές στα στοιχεία Ισολογισµού και Αποτελεσµάτων 

 
Οι σηµαντικότερες µεταβολές στα ατοµικά και ενοποιηµένα στοιχεία Ισολογισµού και Αποτελεσµάτων 
αναλύονται ως ακολούθως: 
 
• Παρόλη τη µείωση του όγκου πωλήσεων και τη µείωση του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών, από 
70,8 σε 63,2 εκατ. ευρώ (ήτοι ποσοστό -10,8%), ως αποτέλεσµα των χαµηλότερων τιµών πώλησης, τα 
περιθώρια κέρδους αυξήθηκαν, λόγω της πτώσης στις τιµές των πρώτων υλών, τόσο της µητρικής 
εταιρείας όσο και των θυγατρικών της. 
Συγκεκριµένα, το ενοποιηµένο µικτό κέρδος αυξήθηκε από 19,4% σε 21,7% γεγονός που είχε ως 
αποτέλεσµα το συνολικό ενοποιηµένο µικτό κέρδος του πρώτου εξαµήνου του έτους 2009, να κυµαίνεται 
στα ίδια επίπεδα µε αυτό του πρώτου εξαµήνου του έτους 2008 (13,7 εκατ. ευρώ). 
 
• Τη συγκεκριµένη περίοδο τα επιτόκια έχουν µειωθεί σηµαντικά, ταυτόχρονα οι δανειακές 
υποχρεώσεις τόσο της Εταιρείας όσο και του Οµίλου έχουν µειωθεί, αφού - λόγω της µείωσης των τιµών 
των πρώτων υλών - έχουν µειωθεί οι απαιτήσεις σε κεφάλαια κίνησης. Συνεπώς, αναµένεται σηµαντική 
µείωση των χρεωστικών τόκων που θα καταβάλλει η εταιρεία και οι θυγατρικές της για το έτος 2009. 
 

6. Ενσώµατα Πάγια 

 
Εµπράγµατα Βάρη: 
- Επί των ενσωµάτων παγίων της Εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα ή άλλα βάρη. 
- Επί των ενσωµάτων παγίων (ακινήτων, µηχανηµάτων) θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου, υφίστανται 
εµπράγµατα βάρη σε ξένο νόµισµα, συνολικής αξίας την 30.6.2009 3.740 χιλ. ευρώ, για την εξασφάλιση 
τραπεζικών δανείων συνολικού ύψους την 30.6.2009  1.115 χιλ. ευρώ. 
 
Κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις: 
∆εν υπάρχουν. 
 
Η εξέλιξη της αξίας των ενσωµάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου και της Εταιρείας στην 
τρέχουσα περίοδο και την συγκριτική περίοδο (έτος), παρουσιάζεται στους πίνακες που ακολουθούν: 
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Ενοποιηµένος Πίνακας Μεταβολών Ενσωµάτων Παγίων προηγούµενης χρήσεως 

 

 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

Γήπεδα - 
Οικόπεδα 

Κτίρια / 
Εγκαταστάσεις 

Κτιρίων / Λοιπά 
τεχνικά έργα 

Μηχανήµατα / 
Μηχανολογικές 

Εγκαταστάσεις & 
Λοιπός 

Μηχανολογικός 
Εξοπλισµός 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισµός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο 

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

(+) Αναπροσαρµογή στην εύλογη αξία  2.576     2.576 

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

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

 Σύνολο 31.12.2008 19.271 17.296 45.512 1.682 3.297 1.278 88.336 

 Αποσβέσεις        

 Αποσβέσεις 1.1.2008 54 1.769 11.991 1.176 2.534 - 17.524 

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

(+) Προσθήκες περιόδου 13 458 3.374 322 265  4.432 

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

 Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2008 73 2.165 15.200 1.330 2.752 - 21.520 

         

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

 

 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

Γήπεδα - 
Οικόπεδα 

Κτίρια / 
Εγκαταστάσεις 

Κτιρίων / Λοιπά 
τεχνικά έργα 

Μηχανήµατα / 
Μηχανολογικές 

Εγκαταστάσεις & 
Λοιπός 

Μηχανολογικός 
Εξοπλισµός 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισµός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο 

 Αποσβέσιµη Αξία        
 Κόστος ή εκτίµηση 1.1.2009 19.271 17.296 45.512 1.682 3.297 1.278 88.336 
 Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση -75 -103 -354 -25 -24 -53 -634 

(+) Προσθήκες περιόδου 230 117 2.904 35 122 2.006 5.414 

(-) Μειώσεις περιόδου    -24 -1  -25 

 Σύνολο 30.6.2009 19.426 17.310 48.062 1.668 3.394 3.231 93.091 

 Αποσβέσεις        

 Αποσβέσεις 1.1.2009 73 2.165 15.200 1.330 2.752 - 21.520 

 Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση -1 -16 -138 -15 -15  -185 

(+) Προσθήκες περιόδου 6 298 1.888 41 92  2.325 

(-) Μειώσεις περιόδου 0 0 0 -22 0  -22 

 Σωρευµένες Αποσβέσεις 30.6.2009 78 2.447 16.950 1.334 2.829 - 23.638 

         

 Αναπόσβεστη Αξία 30.6.2009 19.348 14.863 31.112 334 565 3.231 69.453 
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Πίνακας Μεταβολών Ενσωµάτων Παγίων Εταιρείας προηγούµενης χρήσης 

 

 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

Γήπεδα - 
Οικόπεδα 

Κτίρια / 
Εγκαταστάσεις 

Κτιρίων / Λοιπά 
τεχνικά έργα 

Μηχανήµατα / 
Μηχανολογικές 

Εγκαταστάσεις & 
Λοιπός 

Μηχανολογικός 
Εξοπλισµός 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισµός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο 

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

(+) Αναπροσαρµογή στην εύλογη αξία  2.576     2.576 

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

(-) Μειώσεις περιόδου   -77 -86   -163 

 Σύνολο 31.12.2008 17.213 14.161 31.478 989 2.471 359 66.671 

 Αποσβέσεις        

 Αποσβέσεις 1.1.2008 - 1.198 7.050 830 2.185 - 11.263 

(+) Προσθήκες περιόδου  335 2.218 149 58  2.760 

(-) Μειώσεις περιόδου   0 -86   -86 

 Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2008 - 1.533 9.268 893 2.243 - 13.937 

         

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

 

 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

Γήπεδα - 
Οικόπεδα 

Κτίρια / 
Εγκαταστάσεις 

Κτιρίων / Λοιπά 
τεχνικά έργα 

Μηχανήµατα / 
Μηχανολογικές 

Εγκαταστάσεις & 
Λοιπός 

Μηχανολογικός 
Εξοπλισµός 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισµός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο 

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

(+) Προσθήκες περιόδου 230 108 2.137  86 880 3.441 

(-) Μειώσεις περιόδου   -22    -22 

 Σύνολο 30.6.2009 17.443 14.269 33.593 989 2.557 1.239 70.090 

 Αποσβέσεις        

 Αποσβέσεις 1.1.2009 - 1.533 9.268 893 2.243 - 13.937 

(+) Προσθήκες περιόδου  232 1.161 5 57  1.455 

(-) Μειώσεις περιόδου   -22    -22 

 Σωρευµένες Αποσβέσεις 30.6.2009 0 1.765 10.407 898 2.300 0 15.370 

         

 Αναπόσβεστη Αξία 30.6.2009 17.443 12.504 23.186 91 257 1.239 54.720 
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7. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

 
Ενοποιηµένος Πίνακας Μεταβολών Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων 

 
 

 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

Υπεραξία 

Λογισµικά 
Προγράµµατα 
Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών 

Λοιπά Άυλα 
Περιουσιακά 

Στοιχεία 
Σύνολο 

      

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

(+) Προσθήκες περιόδου  22    22  

 Σύνολο 31.12.2008 (α) 263  490  76  829  
      

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

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

      
 Κόστος ή εκτίµηση 1.1. 2009 263  490  76  829  
 Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση  -9  -2  -11  

(+) Προσθήκες περιόδου  5   5  

 Σύνολο 30.6.2009 (α) 263  486  74  823  
      

 Αποσβέσεις 1.1.2009 - 348  32  380  
 Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση  -6  -2  -8  
(+) Προσθήκες περιόδου  28  0  28  

 Σωρευµένες Αποσβέσεις 30.6.2009  (β) 0  370  30  400  
      

 Αναπόσβεστη Αξία 30.6.2009 (α)-(β) 263  116  44  423  
 
 
 

Πίνακας Μεταβολών Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων Μητρικής Εταιρείας 

 

 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

Λογισµικά 
Προγράµµατα 
Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών 

Λοιπά Άυλα 
Περιουσιακά 

Στοιχεία 
Σύνολο 

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

 Σύνολο 31.12.2008 (α) 258 - 258 
     

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

 Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2008 (β) 205 - 205 
     

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

 Κόστος ή εκτίµηση 1.1. 2009 258 - 258 
(+) Προσθήκες περιόδου   0 

 Σύνολο 30.6.2009 (α) 258 - 258 
     

 Αποσβέσεις 1.1.2009 205 - 205 
(+) Προσθήκες περιόδου 10  10 

 Σωρευµένες Αποσβέσεις 30.6.2009  (β) 215 - 215 
     

 Αναπόσβεστη Αξία 30.6.2009 (α)-(β) 43 - 43 
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8. Συµµετοχές σε λοιπές εταιρείες 

 
Οι συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις στον Ενοποιηµένο Ισολογισµό αφορούν στις ακόλουθες εταιρείες: 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 30η Ιουνίου 

2009 
 31η ∆εκεµβρίου 

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

9. Συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη 

Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη αφορούν κυρίως σε ενδοοµιλικές πωλήσεις αποθεµάτων και 
πραγµατοποιούνται σε πραγµατικές αξίες και µε τους ισχύοντες κάθε φορά όρους της αγοράς. Τα 
υπόλοιπα µεταξύ των συνδεδεµένων µερών προέρχονται από τις ανωτέρω περιγραφόµενες συναλλαγές. 
 
Οι συναλλαγές της Εταιρείας και του Οµίλου µε τα συνδεδεµένα µέρη, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, για 
την τρέχουσα και την συγκρίσιµη περίοδο, αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα. 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ενοποιηµένα Στοιχεία  Εταιρεία 
 30η Ιουνίου,  30η Ιουνίου, 
 30/6/2009  30/6/2008  30/6/2009  30/6/2008 
        
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 0  0  7.623  9.110 
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 0  0  423  479 
        
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 48  48  8.516  11.114 
Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη 2  2  530  1.440 
        
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών        
και µελών της διοίκησης 646   634  442  428 
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη        
και µέλη της διοίκησης 11  11  0  0 
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη        
και µέλη της διοίκησης 316  272  316  272 
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10. Πληροφόρηση κατά τοµέα 

 
Η δραστηριότητα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύεται σε δύο τοµείς, τον κλάδο πλαστικών και τον 
κλάδο αιολικής ενέργειας, ως ακολούθως: 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ενοποιηµένα Στοιχεία  Ενοποιηµένα Στοιχεία 
 ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 30η Ιουνίου,  30η Ιουνίου, 
 2009  2008  2009  2008 
        
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 61.632   69.325  1.558   1.512 
Κόστος πωλήσεων -48.840   -56.495  -648   -632 
Μικτά Κέρδη 12.792   12.830  910   880 
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών,         
επενδυτικών αποτελεσµάτων & αποσβέσεων 6.299   6.428  1.301   1.267 
Αποσβέσεις (καθαρές) -1.933   -1.797  -398   -391 
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών         
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 4.366   4.631  903   876 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) -386   -808  0   0 
 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Εταιρεία  Εταιρεία 
 ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 30η Ιουνίου,  30η Ιουνίου, 
 2009  2008  2009  2008 
        
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 39.351   45.890  1.558   1.512 
Κόστος πωλήσεων -32.065   -37.811  -648   -632 
Μικτά Κέρδη 7.286   8.079  910   880 
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών,         
επενδυτικών αποτελεσµάτων & αποσβέσεων 3.301   4.617  1.301   1.267 
Αποσβέσεις (καθαρές) -1.042   -935  -398   -391 
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών         
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 2.258   3.682  903   876 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) -321   -650  0   0 
 
 

11. Αριθµός προσωπικού 

 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ενοποιηµένα Στοιχεία  Εταιρεία 
 30η Ιουνίου,  30η Ιουνίου, 
 2009  2008  2009  2008 
Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στη         
λήξη της περιόδου, σε Άτοµα: 661  673  315  327 
 
 
 

12. ∆εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

 
12.1 ∆οσµένες Εγγυήσεις 
 
Η Μητρική εταιρεία έχει παραχωρήσεις εγγυήσεις για εξασφάλιση δανείων θυγατρικών της, ως 
ακολούθως: 
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Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 30η Ιουνίου 2009 
Θυγατρική Εταιρεία Νόµισµα  Αξία σε Νόµισµα  Αξία σε χιλ. € 

SENKROMA A.S. USD  1.330.000  941 
SENKROMA A.S. Ευρώ  450.000  450 
SHANGHAI HITEC PLASTICS CO. LTD USD  3.055.000  2.161 
GUINEMONT B.V. Ευρώ  878.758  879 
AGRIPOLYANE S.A.S.U. Ευρώ  4.050.000  4.050 
GLOBAL COLORS z.a.o Ευρώ  513.136  513 
ROMCOLOR 2000 S.A. Ευρώ  800.000  800 
     9.794 
 
Επίσης, η εταιρεία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που 
προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας (εγγυητικές επιστολές εισαγωγών αποθεµάτων, 
εγγυήσεις Ο.Τ.Ε. κ.ο.κ.) συνολικού ύψους την 30/6/2009 325 χιλ. ευρώ. 
 
∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 
 
 
12.2 Επίδικες υποθέσεις 
 
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές οι οποίες αναµένεται να επηρεάσουν ουσιωδώς την 
οικονοµική θέση της εταιρείας και του οµίλου. 
 

Κατά της µητρικής εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. έχει ασκηθεί 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 έχει 
σχηµατίσει πρόβλεψη 450 χιλ. ευρώ (σε βάρος αποτελεσµάτων προηγουµένων χρήσεων). 
 
 

13. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

 

Επωνυµία Εταιρείας Έδρα 
Ανέλεγκτες φορολογικά 

χρήσεις 
Αριθµός ανέλεγκτων 

χρήσεων 

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

ΕΤΕΠΛΑ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 2001 – 2008 8 

ROMCOLOR 2000 S.A. ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2006 – 2008  3 

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

SENKROMA A.S. ΤΟΥΡΚΙΑ 2003 – 2008 6 

EGE DOST A.S. ΤΟΥΡΚΙΑ 2007 – 2008 2 

SHANGHAI HI-TECH  PLASTICS CO  ΚΙΝΑ 2006 – 2008  3 

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

STALKER GLOBAL COLOR LLC ΡΩΣΙΑ 2006 - 2008 3 

PLASTIKA KRITIS FAR EAST LTD ΚΥΠΡΟΣ 2002 – 2008 7 

RAINBOW TECHNOLOGIES LTD ΚΥΠΡΟΣ 2001 – 2008  8 

GUINEMONT B.V. ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 2005 – 2008  4 
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Σηµειώνεται ότι για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις διενεργήθηκε πρόβλεψη, βασιζόµενη σε ιστορικά 
στοιχεία ελέγχων προηγουµένων χρήσεων, συνολικού ύψους 781 χιλ. ευρώ την 30.6.2009 για την 
εταιρεία και τον όµιλο, η οποία περιλαµβάνεται στις λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

14. Λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις 

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

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

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

αποµείωση απαιτήσεων από πελάτες ύψους 497 χιλ. ευρώ για την εταιρεία και 500 χιλ. ευρώ για 
τον όµιλο, καθώς και αναστροφή πρόβλεψης αποµείωσης απαιτήσεων 5 χιλ. ευρώ για τον όµιλο. 

- ∆εν υπάρχει καµία παράβαση όρων δανειακών συµβάσεων της εταιρείας και του οµίλου. 
- Στην τρέχουσα περίοδο καταβλήθηκαν µερίσµατα από την Εταιρεία και τον Όµιλο ευρώ 16,80. 

Στη συγκρίσιµη περίοδο, καταβλήθηκαν µερίσµατα από τον Όµιλο ευρώ 60.663,92  
 
 

15. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού 

∆εν υπάρχουν γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού και µέχρι την ηµεροµηνία συντάξεως των 
ενδιαµέσων οικονοµικών καταστάσεων τα οποία να ενδιαφέρουν τους χρήστες των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2009 

(σύµφωνα µε την απόφαση 4/507/28.4.2009 του ∆.Σ. της Ε.Κ.) 
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