
 
 
 
 

  
 

    ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ 
 
 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
 
 
 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2005 
 
 
 
 

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Α΄ Εξαμήνου 2005 της «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Α.Β.Ε.Ε.» εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 13η Σεπτεμβρίου 2005. 
Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που προβλέπονται με την υπ’ αριθμ. 17/336/21.4.2005 
Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύθηκαν στον τύπο την 30η Σεπτεμβρίου 
2005 και στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα 
αποτελέσματα του ομίλου και της μητρικής εταιρείας. Για το λόγο αυτό συνιστούμε στον 
αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με 
την Εταιρεία, να ανατρέξει στις ακόλουθες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Α΄ 
Εξαμήνου 2005, οι οποίες είναι σύμφωνες με τα σε ισχύ Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης, και αναρτώνται μαζί με την Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή 
Λογιστή στην διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας www.plastikakritis.com     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1/1 – 30/6/2005 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
 

   
1. Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  
2. Στοιχεία Ισολογισμού  
3. Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Περιόδου  
4. Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης Περιόδου  
5. Στοιχεία Κατάστασης Ταμιακών Ροών  
6. Γενικές Πληροφορίες  
7. Αρχές σύνταξης των Ενδιαμέσων Οικονομικών Καταστάσεων της 

περιόδου 1/1 – 30/6/2005 
 

8. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες  
9. Σημαντικές Λογιστικές Αρχές  
10. Μετάβαση στα Δ.Π.Χ.Π.  
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Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1/1 – 30/6/2005 

  
ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΟΟΠΠΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΟΡΚΩΤOY ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ  
 
 
Προς τους μετόχους της «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 
Επισκοπήσαμε τις συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 
30 Ιουνίου 2005. Η ευθύνη της σύνταξης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων βαρύνει 
τη διοίκηση της εταιρείας. 
Η επισκόπηση μας διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης, 
όπως προβλέπεται από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η κριτική αξιολόγηση των 
παρατιθέμενων στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις στοιχείων και πληροφοριών και η 
εξασφάλιση επαρκών επεξηγήσεων επί των θεμάτων που θέσαμε στις οικονομικές και 
λογιστικές υπηρεσίες της εταιρείας συνθέτουν το κύριο μέρος της εργασίας μας. Το εύρος της 
εργασίας αυτής είναι ουσιωδώς μικρότερο από την εργασία που επιτελείται στα πλαίσια 
έκδοσης έκθεσης ελέγχου, όπου ο στόχος είναι η διαμόρφωση και διατύπωση ολοκληρωμένης 
γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων. Κατά συνέπεια, η παρούσα έκθεση δεν συνθέτει 
έκθεση ελέγχου. 
Βασιζόμενοι στην διενεργηθείσα επισκόπηση, επιβεβαιώνουμε ότι δεν έχουν περιέλθει στην 
αντίληψή μας στοιχεία που θα απαιτούσαν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις στις 
προαναφερόμενες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, ώστε να εξασφαλισθεί η 
συμμόρφωσή τους με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΛΩΛΟΣ 
 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13821 
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Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1/1 – 30/6/2005 

 
 

2. Στοιχεία Ισολογισμού 
 
Ποσά σε ευρώ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
        
 30/6/2005  31/12/2004  30/6/2005  31/12/2004 
        
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ        
        
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία        
Ενσώματα πάγια 49,520,105.10 46,747,001.76 38,377,594.71 36,551,110.37 
Επενδύσεις σε ακίνητα 25,128.26 25,371.38 25,128.26 25,371.38 
Λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία 173,939.46 196,153.38 110,610.00 126,732.00 
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 48,175.00 48,175.00 10,137,847.23 10,137,847.23 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 1,407,862.42 1,376,820.16 832,671.22 827,235.83 
Άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1,046,370.09 1,061,481.32 132,240.43 132,240.43 
 52,221,580.33 49,455,003.00 49,616,091.85 47,800,537.24 
        
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία        
Αποθέματα 19,035,113.36 16,865,320.83 13,385,678.51 11,924,795.37 
Πελάτες και Άλλες Εμπορικές Απαιτήσεις 29,184,168.45 30,796,648.31 29,803,906.33 31,953,914.85 
Άλλες βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 1,040,739.39 1,523,886.38 712,078.85 917,413.43 
Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις 1,655,163.10 3,412,615.30 1,655,163.10 3,412,615.30 
Διαθέσιμα προς πώληση 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 1,055,640.61 137,665.86 960,523.95 137,665.86 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3,245,629.59 2,121,012.17 1,568,178.26 160,240.02 
 55,216,454.50 54,857,148.85 48,085,529.00 48,506,644.83 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 107,438,034.83 104,312,151.85 97,701,620.85 96,307,182.07 
        
ΠΑΘΗΤΙΚΟ        
        
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ        
Ίδια Κεφάλαια αναλογούντα στους 
μετόχους της μητρικής        
Μετοχικό κεφάλαιο 8,761,344.00 8,761,344.00 8,761,344.00 8,761,344.00 
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το 
άρτιο 10,594,277.33 10,594,277.33 10,594,277.33 10,594,277.33 
Αποθεματικά 10,114,812.30 10,330,434.77 9,759,912.95 9,939,955.20 
Κέρδη εις νέον 33,390,134.57 30,025,367.98 32,854,942.12 31,293,604.93 
 62,860,568.20 59,711,424.08 61,970,476.40 60,589,181.46 
      
Δικαιώματα Μειοψηφίας 3,014,648.11 2,598,034.15                          -                           - 
     
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 65,875,216.31 62,309,458.23 61,970,476.40 60,589,181.46 
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Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1/1 – 30/6/2005 

 
 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        
Μακροπρόθεσμες 
Υποχρέωσεις        
Δάνεια τραπεζών 6,852,472.70  4,352,472.63 5,944,441.44 3,444,441.37
Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 3,114,880.31  2,702,709.84 2,880,186.78 2,483,874.41
Προβλέψεις για παροχές στους 
εργαζόμενους μετά την έξοδο από 
την υπηρεσία 984,940.03  971,542.87 941,731.79 941,731.79
Άλλες προβλέψεις 6,185.70  656.23 0.00 0.00
Αναβαλλόμενα έσοδα από 
επιχορηγήσεις παγίων 467,473.55  491,118.17 467,473.55 491,118.17
 11,425,952.29  8,518,499.74 10,233,833.56  7,361,165.74
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις        
Προμηθευτές και άλλες εμπορικές 
υποχρεώσεις 10,062,472.99  11,319,996.56 9,414,993.20 9,759,041.33
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές 
υποχρεώσεις 15,877,283.29  18,566,304.29 12,378,805.29 15,278,374.05
Άλλες βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 4,089,492.59  3,466,277.48 3,703,512.40 3,319,419.49
Άλλες προβλέψεις 107,617.36  131,615.55 0.00 0.00
 30,136,866.23  33,484,193.88 25,497,310.89 28,356,834.87
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 41,562,818.52  42,002,693.62 35,731,144.45 35,718,000.61
        
        
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 107,438,034.83  104,312,151.85 97,701,620.85 96,307,182.07
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
Ποσά σε ευρώ

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  1/1 - 

30/6/2005 
1/1 - 

30/6/2004 
1/4 - 

30/6/2005 
1/4 - 

30/6/2004 
1/1 - 

30/6/2005 
1/1 - 

30/6/2004 
1/4 - 

30/6/2005 
1/4 - 

30/6/2004 
          
 Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 37.984.891,64 34.881.865,50 18.295.541,33 17.199.483,56 29.214.024,82 27.815.742,43 14.320.935,71 13.688.482,08 

Μείον: Κόστος Πωλήσεων 28.642.652,71 25.569.274,42 13.193.511,31 12.726.491,04 22.514.349,34 20.903.614,30 10.677.027,65 10.515.102,77 
 Μικτά Κέρδη 9.342.238,93 9.312.591,08 5.102.030,02 4.472.992,52 6.699.675,48 6.912.128,13 3.643.908,06 3.173.379,31 

Μείον: Έξοδα Πωλήσεων 3.141.450,79 3.104.175,06 1.544.818,46 1.709.924,50 2.396.713,59 2.513.035,96 1.193.687,18 1.362.631,92 
Μείον: Έξοδα Διοίκησης 1.686.901,75 2.079.037,00 790.880,24 1.094.290,19 956.517,39 857.561,71 482.844,50 345.446,32 
Πλέον: Άλλα έσοδα - έξοδα 917.173,05 94.087,51 638.028,68 -180.952,74 524.646,98 117.356,66 307.299,88 53.030,82 

  3.911.179,49 5.089.124,55 1.697.670,02 2.985.167,43 2.828.584,00 3.253.241,01 1.369.231,80 1.655.047,42 
 Κέρδη Εκμεταλλεύσεως 5.431.059,44 4.223.466,53 3.404.360,00 1.487.825,09 3.871.091,48 3.658.887,12 2.274.676,26 1.518.331,89 

Μείον: Χρηματοοικονομικό κόστος 434.795,34 406.077,32 223.517,75 153.840,51 309.152,59 394.404,26 127.559,01 184.363,97 
  4.996.264,10 3.817.389,21 3.180.842,25 1.333.984,58 3.561.938,89 3.264.482,86 2.147.117,25 1.333.967,92 

Πλέον: Κέρδη / Ζημίες από συγγενείς 0,00 57.338,00 0,00 57.338,00 0,00 165.324,00 0,00 165.324,00 
 Καθαρά Κέρδη προ φόρων 4.996.264,10 3.874.727,21 3.180.842,25 1.391.322,58 3.561.938,89 3.429.806,86 2.147.117,25 1.499.291,92 

Μείον: Φόρος εισοδήματος 998.054,33 1.008.695,94 751.856,59 430.633,97 728.683,95 846.620,38 439.246,81 368.817,93 
 Καθαρά Κέρδη περιόδου (από 

συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις) 
3.998.209,77 2.866.031,27 2.428.985,66 960.688,61 2.833.254,94 2.583.186,48 1.707.870,44 1.130.473,99 

          
 Σύνολο αποσβέσεων (ενσωματωμένων 

στο λειτουργικό αποτέλεσμα) 
1.594.294,41 1.463.889,36 822.587,91 735.082,75 1.069.914,85 985.299,89 544.894,06 499.699,73 

          
 Τα Καθαρά Κέρδη της περιόδου Κατανέμονται σε        

- Μετόχους της Μητρικής εταιρείας 3.867.045,04 2.887.096,66 2.351.301,53 1.000.693,32 2.833.254,94 2.583.186,48 1.707.870,44 1.130.473,99 
- Δικαιώματα Μειοψηφίας 131.164,73 -21.065,39 77.684,13 -40.004,71 0,00 0,00 - - 
          
 Κέρδη κατά μετοχή για την περίοδο 

(από τις συνεχιζόμενες 
εκμεταλλεύσεις) που αναλογούν στους 
μετόχους της μητρικής  

    

- Βασικά σε € 0,14124 0,12855 0,08588 0,04456 0,10348 0,11502 0,06238 0,05033 
 



4. Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης Περιόδου 
 
 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 30/6/2005 30/6/2004 30/6/2005 30/6/2004 
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2005 και 
1/1/2004 αντίστοιχα) 62.309.458,23 55.006.510,93 60.589.181,46 53.687.449,27 
Διανεμηθέντα μερίσματα -1.368.960,00 -1.368.960,00  
Διανεμηθείσες αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου -83.000,00 -83.000,00  
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απευθείας 
στην Καθαρή Θέση 1.019.508,31 91.589,38   
Κέρδη της περιόδου, (μετά από φόρους) 3.998.209,77 2.866.031,27 2.833.254,94 2.583.186,48 
       
Καθαρή θέση λήξεως περιόδου (30/6/2005 και 
30/6/2004 αντίστοιχα) 65.875.216,31 57.964.131,58 61.970.476,40 56.270.635,75 
 
 
5. Στοιχεία Κατάστασης Ταμιακών Ροών 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  ΤΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ  1/1-
30/6/05 ΟΜΙΛΟΣ   ΤΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ 1/1-

30/6/05  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Λειτουργικές δραστηριότητες     
Κέρδη προ φόρων 4.996.264,10  3.561.938,89 
Πλέον / μείον προσαρμογές για: 0,00  0,00 
Αποσβέσεις 1.594.294,41  1.069.914,85 
Προβλέψεις -5.071,55  0,00 
Συναλαγματικές διαφορές  -324.906,63  -156.953,73 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας -77.786,64  -77.786,64 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 434.795,34  309.152,59 
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή 
που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 0,00  0,00 

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -2.169.792,52  -1.460.883,14 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.338.035,58  1.692.868,50 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -1.382.437,78  -876.037,44 
Μείον: 0,00  0,00 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -315.163,06  -189.520,31 
Καταβλημένοι φόροι -1.226.135,26  -947.016,11 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 2.862.095,99  2.925.677,46 

Επενδυτικές δραστηριότητες     
Απόκτηση θυγατρικών συγγενών και λοιπων επενδύσεων 1.772.563,43  1.757.452,20 
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -3.325.432,40  -2.880.034,07 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 0,00  0,00 
Τόκοι εισπραχθέντες 0,00  0,00 
Μερίσματα εισπραχθέντα  4.411,34  4.411,34 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.548.457,63  -1.118.170,53 



Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1/1 – 30/6/2005 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες     
Εισπράξεις / πληρωμές από αύξηση / μείωση  μετοχικού  0,00  0,00 
Εισπράξεις / εξοφλήσεις  δανείων -189.020,93  -399.568,69 
Μερίσματα πληρωθέντα 0,00  0,00 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -189.020,93  -399.568,69 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) 1.124.617,43  1.407.938,24 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 2.121.012,17  160.240,02 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 3.245.629,60   1.568.178,26 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  ΤΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ  1/1/-
30/6/04  ΟΜΙΛΟΣ   ΤΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ  1/1/-

30/6/04 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Λειτουργικές δραστηριότητες     
Κέρδη προ φόρων 3.874.727,21  3.429.806,86 
Πλέον / μείον προσαρμογές για: 0,00  0,00 
Αποσβέσεις 1.463.889,36  985.299,89 
Προβλέψεις 71.170,97  63.528,10 
Συναλαγματικές διαφορές  -117.484,27  -71.813,38 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας -96.682,86  -221.881,89 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 406.077,32  394.404,26 
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή 
που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 0,00  0,00 

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -1.102.461,03  -675.326,59 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 3.121.240,40  3.365.183,76 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -2.908.638,57  -666.899,46 
Μείον: 0,00  0,00 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -320.303,24  -308.630,18 
Καταβλημένοι φόροι -1.099.694,49  -828.783,80 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 3.291.840,79  5.464.887,57 

Επενδυτικές δραστηριότητες     
Απόκτηση θυγατρικών συγγενών και λοιπων επενδύσεων 496,23  -60.338,00 
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -1.028.467,15  -868.106,89 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 0,00  34.111,92 
Τόκοι εισπραχθέντες 8.339,06  8.339,06 
Μερίσματα εισπραχθέντα  75,00  108.061,00 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.019.556,86  -777.932,91 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες     
Εισπράξεις / πληρωμές από αύξηση / μείωση  μετοχικού  0,00  0,00 
Εισπράξεις / εξοφλήσεις  δανείων -3.507.695,46  -4.404.615,98 
Μερίσματα πληρωθέντα 0,00  0,00 
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Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -3.507.695,46  -4.404.615,98 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) -1.235.411,53  282.338,68 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 3.649.421,54  869.754,43 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 2.414.010,01   1.152.093,11 

 
 
 
6. Γενικές πληροφορίες 
 
Η εταιρία “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” 
ιδρύθηκε το 1970 με τη μορφή Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης και ίδρυσε στη περιοχή 
“Φοινικιά” Ηρακλείου Κρήτης εργοστάσιο παραγωγής φύλλων πολυαιθυλενίου το οποίο τέθηκε 
σε κανονική παραγωγική λειτουργία από το έτος 1971. 

 Η ανωτέρω ΕΠΕ το 1974 μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρία σύμφωνα προς την αριθμ. 
1663/31-7-1974 εγκριτική απόφαση του Νομάρχου Ηρακλείου που δημοσιεύθηκε στο Ε.Μ. 
3926/74 Φ.Ε.Κ. Από το 1989 η εταιρία άρχισε την ανέγερση σε ιδιόκτητο οικόπεδο στη 
Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, νέου σύγχρονου εργοστασίου στο οποίο έχουν Από το 
1989 η εταιρία άρχισε την ανέγερση σε ιδιόκτητο οικόπεδο στη Βιομηχανική περιοχή 
Ηρακλείου, νέου σύγχρονου εργοστασίου στο οποίο έχουν ορθολογικά μετεγκατασταθεί όλες 
οι παραγωγικές μονάδες και οι υπηρεσίες της. 

 
Έδρα της εταιρίας είναι το Ηράκλειο και τα Κεντρικά της Γραφεία είναι εγκατεστημένα στο 
ιδιόκτητο ακίνητό της στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου (τηλ. 2810/308500). 
Η εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμ. Μ.Α.Ε. 
11326/06/Β/86/21. 
Η διάρκεια της εταιρίας ορίσθηκε πεντηκονταετής από την δημοσίευση του Καταστατικού της, 
ήτοι μέχρι το έτος 2024. 
 
Σκοποί  της εταιρίας (που δεν τροποποιήθηκαν την τελευταία 3ετία) σύμφωνα με το 
άρθρο 4 του Καταστατικού είναι: 
1) Η βιομηχανική παραγωγή και εμπορία στο εσωτερικό και το εξωτερικό πάσης   φύσης ειδών 
από πλαστική ύλη και ειδών σιδηροβιομηχανίας. 
 
2) Η εκμετάλλευση αντιπροσωπειών συναφών βιομηχανικών οίκων εσωτερικού και  εξωτερικού. 
 
3) Η διεξαγωγή πάσης άλλης συναφούς επιχειρήσεως. 
 
4) Η άσκηση πάσης φύσεως γεωργικής επιχειρήσεως. 
 
5) Η εμπορία και αντιπροσώπευση πάσης φύσεως γεωργικών εφοδίων. 
 
6) Οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων σε χώρες του εξωτερικού. 
 
7) Η άσκηση πάσης φύσεως ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων δια της κτήσεως, 
ανεγέρσεως και εκμετάλλευσης ξενοδοχείων, μοτέλ, κλπ. 
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8) Η ίδρυση, απόκτηση και εκμετάλλευση γενικά ταξιδιωτικών και τουριστικών γραφείων στο 
εσωτερικό ή το εξωτερικό. 
 
9) Η απόκτηση ή ναύλωση, ο εξοπλισμός και η εκμετάλλευση μεταφορικών μέσων ξηράς, 
θάλασσας ή αέρος, για την μεταφορά ταξιδιωτών ή τουριστών. 
 
10) Η εμπορία ειδών τουρισμού καθώς και κάθε διαμεσολάβηση στην κυκλοφορία των 
αγαθών αυτών. 
11) Η οργάνωση και πραγματοποίηση εμπορικών εκθέσεων. 
 
12) Η οργάνωση και πραγματοποίηση επιστημονικών συναντήσεων, Συνεδρίων και      
παρεμφερών εκδηλώσεων.  
 
13) Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
14) Η παραγωγή και πώληση συστημάτων αυτοματισμού. 
 
Προς εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρίας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της η εταιρία δύναται να αντιπροσωπεύει, να πρακτορεύει ή να συμμετέχει σε εταιρίες,      
ημεδαπές ή αλλοδαπές, κάθε εταιρικού τύπου και μορφής υφιστάμενες ή συσταθησόμενες οι 
οποίες επιδιώκουν τον αυτό ή παραπλήσιο σκοπό. 
 
7. Αρχές σύνταξης των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 
Οι παρούσες ελεγμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Πλαστικά Κρήτης ΑΒΒΕ και 
του Ομίλου, αφορούν το πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2005. Έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το 
ΔΠΧΠ 34 ¨Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση¨ και καλύπτονται από το ΔΠΧΠ 1 
¨Πρώτη Υιοθέτηση των ΔΠΧΠ, με δεδομένο ότι αποτελούν τμήμα των πρώτων οικονομικών 
καταστάσεων της χρήσης 2005, οι οποίες θα συνταχθούν σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Αυτές οι 
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ και τις 
διερμηνείες που είχαν εκδοθεί και ήταν σε ισχύ κατά τον Αύγουστο του 2005. 
 
Οι λογιστικές αρχές που περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρμοσθεί σε όλες τις περιόδους 
που παρουσιάζονται. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Πλαστικά Κρήτης ΑΒΒΕ και του Ομίλου, έχουν συνταχθεί με 
τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα μέχρι και την 31.12.2004. Τα συγκριτικά στοιχεία του 2004 
επαναδιατυπώθηκαν σύμφωνα με τις υιοθετηθείσες για τα ΔΠΧΠ λογιστικές αρχές και 
λογιστικές εκτιμήσεις. 
 
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 34 απαιτεί την χρήση 
αναλυτικών λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών. Η 
ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές 
απαιτεί την χρησιμοποίηση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα 
ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων,  την γνωστοποίηση ενδεχομένων 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα 
αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια της περιόδου υπό αναφορά. Παρά 
το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διεύθυνσης 
της Εταιρείας και του Ομίλου σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα 
πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς.   
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8. Πρόσθετα στοιχεία και Πληροφορίες 
 

• Η εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2001. Οι 
φορολογικές υποχρεώσεις του ομίλου δεν είναι οριστικές, δεδομένου ότι υφίστανται 
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της μητρικής εταιρείας. Από το γεγονός αυτό δεν 
μπορεί να γίνει πρόβλεψη ενδεχόμενης φορολογικής υποχρέωσης, διότι η έκβαση του 
φορολογικού ελέγχου δεν μπορεί να εκτιμηθεί.  

 
• Δεν υπήρξαν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και στις λογιστικές εκτιμήσεις που 

να έχουν επίπτωση στα αποτελέσματα και στην καθαρή θέση της εταιρείας στην 
τρέχουσα περίοδο, εκτός από τις υποχρεωτικά οριζόμενες διαφορές στις μεθόδους και 
εκτιμήσεις που απορρέουν από την εφαρμογή των ΔΛΠ. 

 
• Δεν συνέτρεξε στην περίοδο περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης άλλης εταιρείας ή 

κλάδου, απόσχιση κλάδου, αναδιάρθρωση ή διακοπή εκμετάλλευσης. 
 

• Δεν συνέτρεξε περίπτωση αλλαγής της διάρκειας ή της λήξης της οικονομικής χρήσης 
της εταιρείας.  

 
• Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεν περιλαμβάνονται σε ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις άλλης εταιρείας. 
 

• Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων. 
 

• Δεν υπάρχουν επίδικες απαιτήσεις σε βάρος των εταιριών του ομίλου. 
 

• Αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου: 
Εταιρεία 300, Όμιλος 509.  

 
• Τα ποσά των πωλήσεων της Εταιρίας σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής 

χρήσης, προς συνδεδεμένες εταιρίες ανέρχονται στο ποσό των 3.073.798,00 €. Τα 
υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας σωρευτικά στη λήξη της 
τρέχουσας περιόδου, προς και από συνδεδεμένες εταιρίες, ανέρχονται στο ποσό των 
6.043.359,00 € και 188.149,09 € αντίστοιχα. 

 
• Εταιρείες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση: 

 
Ποσοστό Συμμετοχής

Επωνυμία Εταιρίας Χώρα Κατ. 
Έδρας Άμεσο Έμμεσο 

Μέθοδος 
Ενοποίησης 

 ROMOCOLOR 2000 SA  ΡΟΥΝΑΝΙΑ 80%  ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ  
 ΕΤΕΠΛΑ Α.Ε   ΕΛΛΑΔΑ 99,99%  ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ   
 GLOBAL COLORS POLSCA S.A.  ΠΟΛΩΝΙΑ 100%  ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ   
 SENKROMA A.S.  ΤΟΥΡΚΙΑ 98,87%   ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ  
 PLASTIKA KRITIS FAR EAST LTD  ΚΥΠΡΟΣ 86,87%  ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ   
SHANGHAI HITEC PLASTICS CO 
LTD ΚΙΝΑ  65,15% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ   
RAINBOW TECHNOLOGIES LTD ΚΥΠΡΟΣ 100%  ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ   
GUINEMONT B.V. ΟΛΛΑΝΔΙΑ 100%  ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ   
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• Ανάλυση του κύκλου εργασιών κατά ΣΤΑΚΟΔ-2003: 
 
Μητρικής Εταιρείας 
 
ΣΤΑΚΟΔ  252.1 (πωλήσεις φύλλων και σωλήνων) 13.755.618,89 
ΣΤΑΚΟΔ  241.2 (πωλήσεις masterbatches) 14.014.569,00 
ΣΤΑΚΟΔ  372.0 (πωλήσεις ανακυκλωμένων) 121.752,00 
ΣΤΑΚΟΔ  515.5 (λοιπές πωλήσεις) 387.829,20 
ΣΤΑΚΟΔ  401.1 (λοιπές πωλήσεις) 934.255,73 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 29.214.024,82 

  
Ομίλου 
 
ΣΤΑΚΟΔ  252.1 (πωλήσεις φύλλων και σωλήνων) 17.062.386,52 
ΣΤΑΚΟΔ  241.2 (πωλήσεις masterbatches) 19.622.397,19 
ΣΤΑΚΟΔ  372.0 (πωλήσεις ανακυκλωμένων) 121.752,00 
ΣΤΑΚΟΔ  515.5 (λοιπές πωλήσεις) 244.100,20 
ΣΤΑΚΟΔ  401.1 (λοιπές πωλήσεις) 934.255,73 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 37.984.891,64 

 
• Χορηγηθείσες εγγυήσεις: 

Η μητρική εταιρεία έχει υπογράψει εγγυητικές επιστολές για τις θυγατρικές της εταιρείες ως 
ακολούθως: 
 

Θυγατρική εταιρεία Νόμισμα Ποσό σε Ξένο Νόμισμα 
SENKROMA A.S. Δολάριο USA (USD) 700.000,00 
SHANGHAI HITEC PLASTICS CO. LTD Δολάριο USA (USD) 2.000.000,00 
ROMCOLOR 2000 S.A. EURO (€) 550,000,00 
GUINEMONT B.V. Δολάριο USA (USD) 913.000,00 
GUINEMONT B.V. Γιέν Ιαπωνίας 46.300.000 
 
 
9. Σημαντικές λογιστικές αρχές 
Ενσώματες πάγιες ακινητοποιήσεις 
Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα κτίρια και τα μηχανήματα αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους από 
ανεξάρτητους εκτιμητές. Η μητρική εταιρεία ανέθεσε στον ανεξάρτητο εκτιμητή «ΜΑΝΟΣ ΕΠΕ» 
την αποτίμηση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων.  
 
Τα υπόλοιπα πάγια περιουσιακά στοιχεία (επενδύσεις σε ακίνητα, έπιπλα, λοιπός 
εξοπλισμός και μεταφορικά μέσα) απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες 
κτήσεως τους. 
 
Οι αξίες των γηπέδων – οικοπέδων δεν αποσβένονται, οι δε αποσβέσεις των υπόλοιπων 
ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής 
τους. 
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Η υπολειπόμενη ωφέλιμη ζωή των ενσωμάτων παγίων έχει ως ακολούθως: 
 

Κατηγορία παγίων Υπολειπόμενη Ωφέλιμη ζωή σε έτη 
Κτίρια και τεχνικά έργα 16 - 36 
Μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις και 
λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 3 – 20 

Μεταφορικά Μέσα 5 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 3 – 11 
 
Η καταχώρηση των προσθηκών, στα βιβλία της εταιρείας, 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, 
όταν γίνονται, καταχωρούνται σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσης. 
 
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. 
 
Απαιτήσεις από πελάτες 
  
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους. Οι ζημιές 
απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει 
αντικειμενική απόδειξη ότι η εταιρεία 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. 
 
Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις 
 
Αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου (effective 
interest rate). Το πραγματικό επιτόκιο είναι ένα επιτόκιο που προεξοφλεί την αναμενόμενη ροή 
των μελλοντικών πληρωμών τοις μετρητοίς μέχρι την λήξη ή την επόμενη ημερομηνία 
αναπροσαρμογής του επιτοκίου, όπως αυτό καθορίζεται από την αγορά, στην τρέχουσα 
καθαρή λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. 
 
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 
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. 
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Διαθέσιμα & ισοδύναμα διαθεσίμων 
 
Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία του ομίλου καθώς και τραπεζικές 
καταθέσεις όψεως και προθεσμίας βραχείας διάρκειας. 
 
Αναβαλλόμενος Φόρος 
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που 
προκύπτει από τις προσωρινές δια φορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής 
βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Ο αναβαλλόμενος φόρος 
προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του 
Ισολογισμού. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση 
κατά την οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της 
προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 
 
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. Οι σημαντικότερες 
υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής: 

Προεξοφλητικό 
επιτόκιο 3,50% 

Μελλοντικές αυξήσεις 
μισθών 

Λαμβάνεται ως ποσοστό: 
Ο στόχος του ετήσιου πληθωρισμού του προγράμματος σύγκλισης πλέον ο 

κίνδυνος απόκλισης μίας ποσοστιαίας μονάδας 
 
 
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. 
 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 
Αριθμός 
μετοχών 

Κοινές 
μετοχές 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ 
το άρτιο Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2004 11,408,000 11,408,000 7,187,040.00 10,584,277.33 17,771,317.33 
30 Ιουνίου 2004 11,408,000 11,408,000 7,187,040.00 10,584,277.33 17,771,317.33 
31 Δεκεμβρίου 2004 27,379,200 27,379,200 8,761,344.00 10,584,277.33 19,345,621.33 
30 Ιουνίου 2005 27,379,200 27,379,200 8,761,344.00 10,584,277.33 19,345,621.33 
      
Το σύνολο των εκδοθεισών μετοχών της Εταιρείας την 30/6/2005 είναι 27.379.200 κοινές μετοχές με ονομαστική 
αξία € 0,32 ανά μετοχή. 
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10.Μετάβαση στα Δ.Π.Χ.Π. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1/1/2004 ΚΑΙ 1/1/2005 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
Ποσά σε ευρώ     

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 1/1/2005 1/1/2004 1/1/2005 1/1/2004 
Ίδια Κεφάλαια όπως είχαν προγενέστερα 
απεικονιστεί, σύμφωνα με τα ΕΛΠ 

56.272.030,96 50.854.224,47 55.851.761,08 50.633.310,01 

Προσαρμογές της Καθαρής θέσης σύμφωνα με τα Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα

   

Αναπροσαρμογή περιουσιακών στοιχείων στην 
εύλογη αξία, αναπροσαρμογή αποσβέσεων στην 
ωφέλιμη διάρκεια ζωής και νομισματικές 
αναπροσαρμογές. 

7.939.884,70 7.897.091,59 7.139.555,74 7.107.253,54 

Μεταφορά Κρατικών Επιχορηγήσεων ενσώματων 
παγίων στα έσοδα επομένων χρήσεων και 
προσαρμογή των αποσβέσεών τους ανάλογα με 
την ωφέλιμη διάρκεια ζωή των επιχορηγηθέντων 
παγίων 

-567.126,41 -567.126,41 -567.126,41 -567.126,41 

Διαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης -302.441,60 -302.441,60 -302.441,60 -302.441,60 
Απομείωση εμπορικών απαιτήσεων από την 
αποτίμησή τους στο ανακτήσιμο ποσό 

-541.941,80 -535.397,35 -535.397,35 -535.397,35 

Αναγνώριση πρόβλεψης για την καταβολή 
αποζημίωσης προσωπικού κατά την αποχώρησή 
τους λόγω συνταξιοδότησης 

-779.138,73 -772.172,22 -772.172,22 -772.172,22 

Αναβαλλόμενοι φόροι -1.226.752,83 -1.590.355,48 -1.787.148,77 -1.909.529,37 
Λοιπές προσαρμογές 53.321,44 22.687,93 92.024,06 33.552,66 
Μετάθεση μερισμάτων και Αμοιβών Διοικητικού 
Συμβουλίου προς έγκριση στο χρόνο καταβολής 
τους 

1.451.960,00  1.451.960,00  

Άλλες αναμορφώσεις από τη μεταβολή των 
λογιστικών αρχών και από νομισματικές 
προσαρμογές 

9.662,49  18.166,92  

Σύνολο προσαρμογών 6.037.427,27 4.152.286,46 4.737.420,38 3.054.139,26 
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου σύμφωνα με 
τα ΔΛΠ 

62.309.458,23 55.006.510,93 60.589.181,46 53.687.449,27 
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