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Το παρόν Ετήσιο Ενημερωτικό Δελτίο Χρήσης 2006 βρίσκεται στη διάθεση του 

επενδυτικού κοινού, σε έντυπη μορφή στα γραφεία της εταιρίας και σε ηλεκτρονική 

μορφή στη διεύθυνση της εταιρίας www.plastikakritis.com . 
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Κυρίες και κύριοι μέτοχοι, 
 
Το 2006 ήταν άλλη μια καλή χρονιά για την εταιρία μας και τις θυγατρικές της, με ανάπτυξη των πωλήσεων, 
ολοκλήρωση σημαντικών επενδύσεων και ικανοποιητική κερδοφορία. 
 
Πιο συγκεκριμένα, οι ενοποιημένες πωλήσεις αυξήθηκαν από 92,9 σε 102,7 εκ. ευρώ (αύξηση 10,5%). Τα 
ενοποιημένα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 10,4 εκ. ευρώ, μειωμένα κατά 15% σε σχέση με το 2005. 
Η μείωση αυτή, όπως είχε άλλωστε προβλεφθεί, οφείλεται σε μια σειρά παραγόντων όπως οι υψηλές τιμές 
των πρώτων υλών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, οι αυξημένες αποσβέσεις, οι συναλλαγματικές ζημίες της 
θυγατρικής μας στην Τουρκία λόγω διολίσθησης της λίρας και η ύπαρξη το 2005 κερδών από 
συναλλαγματικές διαφορές που δεν υπήρξαν το 2006.  
 
Οι πωλήσεις της μητρικής εταιρίας εμφάνισαν άνοδο κατά 9,3%, ενώ τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν από 
9,9 σε 8,5 εκ. ευρώ, εξαιτίας των παραγόντων που προαναφέρθηκαν. Όλες οι κατηγορίες προϊόντων μας 
(αγροτικά φύλλα, masterbatches, σωλήνες, γεωμεμβράνες, προϊόντα ανακύκλωσης) εμφάνισαν θετικό 
αποτέλεσμα, βεβαίως οι δύο βασικές κατηγορίες, τα αγροτικά φύλλα και τα masterbatches συνεισέφεραν το 
μεγαλύτερο μέρος των κερδών. Στα προϊόντα αυτά διατηρήσαμε την ηγετική μας θέση στην Ελλάδα και 
ενισχύσαμε τις εξαγωγές μας που έφτασαν το 48% των πωλήσεων. Πολύ σημαντικά συμβάλλει στην 
κερδοφορία της εταιρίας το αιολικό πάρκο ισχύος 12 ΜW που μας παρέχει μια σταθερή πηγή εσόδων. 
 
Από τις θυγατρικές, τα καλύτερα αποτελέσματα εμφάνισε η ROMCOLOR 2000 στη Ρουμανία, με κέρδη προ 
φόρων ύψους 1,1 εκ. ευρώ. Η εταιρία προετοιμάζει επένδυση για μετεγκατάσταση σε νέο εργοστάσιο, η 
οποία πιθανόν να χρηματοδοτηθεί με εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Βουκουρεστίου. Η G.C.P. στην 
Πολωνία ολοκλήρωσε στα μέσα του έτους την εγκατάσταση μεγάλης γραμμής παραγωγής και είχε επίσης 
ικανοποιητικά κέρδη - παρόλο που για 3 μήνες η παραγωγή της ήταν πολύ μειωμένη λόγω των 
εγκαταστάσεων. Η SENKROMA στην Τουρκία επλήγη από τη διολίσθηση της λίρας λόγω δανείων και 
υποχρεώσεων σε ευρώ και εμφάνισε μικρά κέρδη. Είναι όμως ο μεγαλύτερος και από τους πλέον 
κερδοφόρους πελάτες της μητρικής, προωθώντας τα προϊόντα μας στην αγορά της Τουρκίας. Τέλος, η 
θυγατρική στην Κίνα συνέχισε την ανάπτυξή της, τόσο στην Κίνα όσο και στις εξαγωγές, αλλά είχε μείωση 
κερδών σα συνέπεια του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στην εσωτερική αγορά της Κίνας και της μη 
ύπαρξης μεγάλης κρατικής παραγγελίας που είχε ενισχύσει εκτάκτως τα κέρδη του 2005. 
 
Η χρηματοοικονομική διάρθρωση της εταιρίας και του ομίλου είναι εξαιρετικά ισχυρή, με ενοποιημένα ίδια 
κεφάλαια ύψους 78,6 εκ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 64,5% του ενεργητικού. Το γεγονός αυτό, σε 
συνδυασμό με το σωστό «πλασάρισμα» στη διεθνή σκακιέρα, μας επιτρέπει να ατενίζουμε το μέλλον με 
σιγουριά και αισιοδοξία. 
 
Κατά τη διάρκεια του 2006 υλοποιήθηκαν μια σειρά από νέες επενδύσεις και συγκεκριμένα η εγκατάσταση 
νέων γραμμών παραγωγής masterbatches στο Ηράκλειο και την Πολωνία που θα αυξήσουν σημαντικά τη 
δυναμικότητα και το μερίδιό μας στην ευρωπαϊκή αγορά. 
 
Το 2006 ήταν επίσης μια χρονιά κατά την οποία η εταιρία μας προετοίμασε και υλοποίησε ένα νέο άλμα στη 
διεθνή της ανάπτυξη: 
- Στον τομέα των αγροτικών φύλλων εξαγοράσαμε το Δεκέμβριο το ενεργητικό 2 γαλλικών εταιριών 

leaders στον τομέα παραγωγής φύλλων θερμοκηπίων, με μακρά παράδοση και διεθνή φήμη. Οι 2 εταιρίες 
ευρίσκοντο σε καθεστώς εκκαθάρισης εν λειτουργία και η αναδιάρθρωσή τους θα απαιτήσει χρόνο και 
κόπο, όμως αποτελούν μια καλή βάση για την ενίσχυση της παρουσίας μας στη Δυτ. Ευρώπη και τη 
διεθνή αγορά γενικότερα. 
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- Στον τομέα του masterbatch, εξαγοράσαμε τον Αύγουστο τη ρωσική εταιρία Stalker G.C. η οποία μας 
δίδει μια παραγωγική βάση στη μεγάλη και γρήγορα αναπτυσσόμενη ρωσική αγορά. Σε συνδυασμό με 
τις από την Ελλάδα και Ρουμανία εξαγωγές μας, αποκτούμε στη Ρωσία μερίδιο αγοράς που υπερβαίνει το 
10% και είμαστε μέσα στους 3 πρώτους προμηθευτές. Πρέπει να σημειωθεί ότι αντιμετωπίσαμε και 
αντιμετωπίζουμε ακόμα προβλήματα στη διοίκηση και οργάνωση της εταιρίας, λόγω των ιδιαιτεροτήτων 
της Ρωσίας, πιστεύουμε όμως ότι είμαστε σε καλό δρόμο για την οριστική τους επίλυση. 

 
Το 2007 δεν θα είναι μια εύκολη χρονιά, γιατί οι τιμές των πρώτων υλών παραμένουν σε υψηλό επίπεδο και 
ο ανταγωνισμός διεθνώς εντείνεται σα συνέπεια της διεθνοποίησης. Επίσης θα πρέπει να απορροφήσουμε το 
κόστος αναδιάρθρωσης της εταιρίας στη Γαλλία, η οποία πιθανόν να εμφανίσει ζημίες κατά την πρώτη χρήση 
της. Παρόλα αυτά, είμαστε αρκετά αισιόδοξοι ότι θα επιτύχουμε και στην αύξηση των πωλήσεων αλλά και 
στη διατήρηση ικανοποιητικής κερδοφορίας. Οι προσπάθειές μας θα εστιαστούν στους ακόλουθους τομείς : 
- Στην ολοκλήρωση των επενδύσεων στον τομέα του masterbatch σε Ελλάδα και Πολωνία και στην 

αύξηση των πωλήσεων και του μεριδίου μας στον τομέα αυτόν ώστε να αξιοποιηθεί η δυναμικότητα 
παραγωγής που προσθέσαμε. 

- Στην ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας νέου σύγχρονου κέντρου διανομής των προϊόντων μας στη 
Θεσσαλονίκη. 

- Στο άνοιγμα νέων αγορών, με έμφαση στην προώθηση καινοτομικών προϊόντων που αναπτύσσονται από 
την εταιρία μας και γενικότερα των προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία. 

- Στην αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό του εργοστασίου στη Γαλλία που πρόσφατα εξαγοράσαμε, το 
οποίο απαιτεί πολλές επεμβάσεις για να ξανακερδίσει το χαμένο έδαφος των προηγούμενων χρόνων. 

- Στη σωστή οργάνωση και διοίκηση του νέου εργοστασίου στη Ρωσία. 
- Στο σχεδιασμό και την έναρξη κατασκευής του νέου εργοστασίου στη Ρουμανία. 
Αναμένουμε οι ενοποιημένες πωλήσεις μας να φθάσουν τα 125 - 130 εκ. ευρώ, τα ενοποιημένα κέρδη προ 
φόρων να ανέλθουν στα επίπεδα των 10 εκ. ευρώ και τα ενοποιημένα κέρδη μετά τους φόρους και τα 
δικαιώματα μειοψηφίας στα 7 - 8 εκ. ευρώ. 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, 

 
Ηράκλειο Κρήτης, 26 Μαρτίου 2007 
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ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΥΥ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ  
 
Προς τους Μετόχους της 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
Έκθεση  επί των Οικονομικών  Καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η Εταιρεία), που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 
31ης Δεκεμβρίου 2006 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών 
της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και 
λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
 
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και 
διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών 
καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή 
περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια 
λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 
 
Ευθύνη Ελεγκτή 
 
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό 
μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα 
Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας 
και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές 
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με 
τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται 
κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των 
οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής 
λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για 
την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο 
έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που 
εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της 
συνολικής παρουσίασης  των οικονομικών καταστάσεων. 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεμελίωση της γνώμης μας. 
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Γνώμη 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη 
άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006, την χρηματοοικονομική της 
επίδοση και τις Ταμειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, 
εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 25 που παρατίθεται στις Σημειώσεις των οικονομικών 
καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι υφίστανται φορολογικές δηλώσεις - τόσο της 
Μητρικής εταιρείας για τη χρήση 2006, όσο και των θυγατρικών εταιρειών της που περιλαμβάνονται στην 
ενοποίηση - οι οποίες δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο 
επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η 
έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ’ τούτου δεν 
έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. 
 
Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων. 
 
Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις συνημμένες οικονομικές 
καταστάσεις. 
 
 
Αθήνα, 29η Μαρτίου 2007 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Κωνσταντίνος Μ. Λώλος 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13821 

 

 

  
ΦΦωωκκ..  ΝΝέέγγρρηη  33,,  ΑΑθθήήνναα  
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Ενοποιημένα Στοιχεία  Εταιρεία (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
 
1. Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2006  2005  2006  2005 
 Σημ.        

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         
Ενσώματα πάγια 1 51.118  49.832  39.043  38.023 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2 465  172  130  116 
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 3 1.048  48  11.738  10.138 
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 4 239  239  144  144 
Λοιπές απαιτήσεις 5 922  984  132  132 
  53.792  51.275  51.187  48.553 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία          
Αποθέματα 6 19.821  20.242  13.043  12.912 
Πελάτες 7 39.583  34.627  38.801  35.557 
Λοιπές απαιτήσεις & μεταβατικοί λογαριασμοί 8 4.670  2.777  4.105  2.063 
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 4 588  658  588  658 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9 3.419  2.609  958  470 
  68.082  60.913  57.495  51.659 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  121.874  112.188  108.682  100.212 
         
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ         
Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής:         
Μετοχικό Κεφάλαιο 10 8.761  8.761  8.761  8.761 
Υπέρ το άρτιο 10 10.594  10.594  10.594  10.594 
Αποθεματικά εύλογης αξίας  9.483  9.780  9.108  9.399 
Λοιπά αποθεματικά 11 32.936  28.492  32.756  28.291 
Αποτελέσματα εις νέον  12.451  10.603  11.026  10.265 
  74.225  68.230  72.246  67.310 
Δικαιώματα μειοψηφίας:  4.366  4.239  -  - 
Σύνολο καθαρής θέσης  78.591  72.469  72.246  67.310 
         

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις         
Δάνεια 12 3.241  4.096  1.250  3.128 
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  2.426  1.982  2.560  2.347 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 13 1.110  1.051  1.094  1.039 
Λοιπές προβλέψεις  0  1  -  - 
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 14 397  444  397  444 
  7.174  7.574  5.301  6.957 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις         
Προμηθευτές  9.752  12.599  8.202  11.147 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 12 20.197  13.664  18.033  10.001 
Μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα στην επόμενη χρήση 12 1.937  1.878  1.878  1.878 
Τρέχων φόρος εισοδήματος 22 1.161  1.356  953  1.028 
Λοιπές υποχρεώσεις & μεταβατικοί λογαριασμοί 15 3.063  2.649  2.069  1.890 
  36.109  32.146  31.136  25.945 
Σύνολο υποχρεώσεων  43.283  39.719  36.436  32.902 
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων  121.874  112.188  108.682  100.212 
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Ενοποιημένα Στοιχεία  Εταιρεία (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

 
2. Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως  1.1 – 31.12.2006  1.1 – 31.12.2005  1.1 – 31.12.2006  1.1 – 31.12.2005 
 Σημ.        
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 16 102.729  92.865  77.560  70.952 
Κόστος πωλήσεων 18 -78.895  -69.241  -59.894  -53.401 
Μικτά Κέρδη  23.834  23.624  17.666 17.551 
Άλλα έσοδα 17 640  803  366 651 
Έξοδα διαθέσεως 18 -7.575  -7.516  -6.090 -5.821 
Έξοδα διοικήσεως 18 -4.210  -3.864  -2.158 -2.000 
Άλλα έξοδα 18 -1.059  -890  -536 -311 
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων  11.629  12.157  9.248 10.069 
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 19 -1.033  -776  -789 -572 
Συναλλαγματικές διαφορές 20 -117  968  -13 384 
Κέρδη / Ζημίες από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 21 -51  -70  -55 -74 
Αποτελέσματα από συγγενείς επιχειρήσεις  0  -  136 80 
Καθαρά Κέρδη προ φόρων  10.429  12.279  8.527 9.888 
Φόρος εισοδήματος 22 -2.287  -2.286  -1.853 -1.839 
Καθαρά Κέρδη περιόδου  8.141  9.994  6.674 8.050 
      
Τα Καθαρά Κέρδη της περιόδου κατανέμονται σε:      

- Μετόχους της μητρικής εταιρείας  7.912  9.613  6.674 8.050 
- Δικαιώματα μειοψηφίας  230  381  - - 

  8.141  9.994  6.674 8.050 
      
Κέρδη κατά μετοχή 
που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής:      

- Βασικά σε ευρώ  0,29  0,35  0,24 0,29 
      
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε ευρώ)     0,065 0,065 
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3. α) Ενοποιημένη Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 

Αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής εταιρείας Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο  

Διαφορά 
από έκδοση 
μετοχών 
υπέρ το 
άρτιο 

 
Αποθεματικά 
Εύλογης 
Αξίας 

 Λοιπά 
Αποθεματικά  Αποτελέσματα 

εις νέον 
 Δικαιώματα 

μειοψηφίας  Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1.1.2005 8.761  10.594  10.332  24.557  4.584  3.481  62.309 
Νομισματικές προσαρμογές       1.124    378  1.502 
Προσαρμογές αναβαλλόμενoυ φόρου εισοδήματος     121    1  0  123 
Αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων     2        2 
Απόσβεση υπεραξίας αναπροσ/γής σε κέρδη εις νέον       -676  300  376     0 
Καθαρό εισόδημα κατ’ ευθείαν στα Ίδια Κεφάλαια 0  0  -552  1.424  377  379  1.627 
              
Καθαρό κέρδος περιόδου 1.1 - 31.12.2005             9.613  381  9.994 
Καθαρό κέρδος που καταχωρήθηκε (συνολικά) 0  0  -552  1.424  9.990  759  11.620 
              
Μεταφορά κερδών σε αποθεματικά       2.512  -2.512    0 
Διανεμηθέντα κέρδη             -1.459  -2  -1.461 
 0  0  0  2.512  -3.971  -2  -1.461 
              
Υπόλοιπο την 31.12.2005 8.761  10.594  9.780  28.492  10.603  4.239  72.469 
              
Νομισματικές προσαρμογές       -134    -67  -201 
Προσαρμογές αναβαλλόμενoυ φόρου εισοδήματος     143        143 
Εξαγορά δικαιωμάτων μειοψηφίας θυγατρικής         -44  3  -41 
Αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων     -2        -2 
Απόσβεση υπεραξίας αναπροσ/γής σε κέρδη εις νέον     -438  60  378    0 
Καθαρό εισόδημα κατ’ ευθείαν στα Ίδια Κεφάλαια 0  0  -297  -75  335  -64  -101 
              
Καθαρό κέρδος περιόδου 1.1 - 31.12.2006         7.912  230  8.141 
Καθαρό κέρδος που καταχωρήθηκε (συνολικά) 0  0  -297  -75  8.246  166  8.041 
              
Μεταφορά κερδών σε αποθεματικά       4.518  -4.518    0 
Διανεμηθέντα κέρδη         -1.880  -39  -1.918 
       4.518  -6.398  -39  -1.918 
              
Υπόλοιπο την 31.12.2006 8.761  10.594  9.483  32.936  12.451  4.366  78.591 
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3. β) Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο  

Διαφορά από 
έκδοση 

μετοχών υπέρ 
το άρτιο 

 Αποθεματικά 
Εύλογης Αξίας  Λοιπά 

Αποθεματικά  Αποτελέσματα 
εις νέον  Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1.1.2005 8.761  10.594  9.940  25.529  5.764  60.589 
Προσαρμογές αναβαλλόμενoυ φόρου εισοδήματος     121     121 
Αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων     2     2 
Απόσβεση υπεραξίας αναπροσαρμογής σε κέρδη εις νέον       -665  300  365  0 
Καθαρό εισόδημα απ’ ευθείας στην Καθαρή Θέση    -541  300  365  123 
           
Καθαρό κέρδος περιόδου 1.1 - 31.12.2005           8.050  8.050 
Καθαρό κέρδος που καταχωρήθηκε (συνολικά)    -541  300  8.415  8.173 
          
Μεταφορά κερδών σε αποθεματικά       2.462  -2.462  0 
Διανεμηθέντα κέρδη          -1.452  -1.452 
    0  2.462  -3.914  -1.452 
        
Υπόλοιπο την 31.12.2005 8.761  10.594  9.399  28.291  10.265  67.310 
        
Προσαρμογές αναβαλλόμενoυ φόρου εισοδήματος     143     143 
Αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων     -2     -2 
Απόσβεση υπεραξίας αναπροσαρμογής σε κέρδη εις νέον       -432  60  372  0 
Καθαρό εισόδημα απ’ ευθείας στην Καθαρή Θέση    -291  60  372  141 
           
Καθαρό κέρδος περιόδου 1.1 - 31.12.2006           6.674  6.674 
Καθαρό κέρδος που καταχωρήθηκε (συνολικά)    -291  60  7.046  6.815 
            
Μεταφορά κερδών σε αποθεματικά     4.405  -4.405  0 
Διανεμηθέντα κέρδη            -1.880  -1.880 
    0  4.405  -6.285  -1.880 
        
Υπόλοιπο την 31.12.2006 8.761  10.594  9.108  32.756  11.026  72.246 
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4. α) Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών 
 
 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

 1.1. – 31.12.2006  1.1. – 31.12.2005 

Λειτουργικές δραστηριότητες     
Κέρδη προ φόρων  10.429  12.279
Πλέον / μείον προσαρμογές για:     
Αποσβέσεις  3.830  3.339
Προβλέψεις και άλλα μη ταμιακά έξοδα /έσοδα  13  108
Συναλλαγματικές διαφορές   125  -148
Αποτελέσματα  επενδυτικής δραστηριότητας  -150  -1
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)  1.033  776
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:     
Αποθέματα  569  -3.711
Πελάτες   -4.819  -3.645
Χρεόγραφα και άλλα χρηματοοικονομικά μέσα προς μεταπώληση  0  2.669
Άλλες απαιτήσεις  -1.141  27
Προμηθευτές  -3.350  1.295
Λοιπές υποχρεώσεις   108  728
Επίδραση συναλλαγματικής  μετατροπής λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης  195  -52
Μείον:     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  -1.036  -775
Καταβλημένοι φόροι  -1.795  -1.437
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  4.011  11.452
Επενδυτικές δραστηριότητες     
Απόκτηση θυγατρικών συγγενών και λοιπών επενδύσεων  -2.199  0
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  -5.184  -5.566
Εισπράξεις από πωλήσεις χρηματοοικονομικών επενδύσεων  5  0
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και αυλών παγίων  173  49
Μερίσματα εισπραχθέντα   7  6
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  -7.199  -5.512
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες     
Εισπράξεις / εξοφλήσεις  δανείων  5.917  -3.993
Μερίσματα πληρωθέντα  -1.918  -1.460
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)  3.999  -5.453
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
περιόδου (α) + (β) + (γ)  811  488
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου  2.609  2.121
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου  3.419  2.609
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4. β) Κατάσταση Ταμιακών Ροών Εταιρείας 
 
 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

 1.1. – 31.12.2006  1.1. – 31.12.2005 

Λειτουργικές δραστηριότητες     
Κέρδη προ φόρων  8.527  9.888
Πλέον / μείον προσαρμογές για:     
Αποσβέσεις  2.649  2.242
Προβλέψεις και άλλα μη ταμιακά έξοδα /έσοδα  8  129
Συναλλαγματικές διαφορές   -46  -74
Αποτελέσματα  επενδυτικής δραστηριότητας  -154  -81
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)  789  572
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:     
Αποθέματα  -131  -1.321
Πελάτες   -3.293  -3.501
Χρεόγραφα και άλλα χρηματοοικονομικά μέσα προς μεταπώληση  -5  2.713
Άλλες απαιτήσεις  -1.417  -138
Προμηθευτές  -2.941  1.359
Λοιπές υποχρεώσεις   218  171
Μείον:     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  -817  -585
Καταβλημένοι φόροι  -1.571  -946
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  1.813  10.428
Επενδυτικές δραστηριότητες     
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων  -2.095  -45
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  -3.709  -4.350
Εισπράξεις από πωλήσεις χρηματοοικονομικών επενδύσεων  5  0
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και αυλών παγίων  37  49
Τόκοι εισπραχθέντες  0  0
Μερίσματα εισπραχθέντα   7  86
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  -5.755  -4.261
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες    
Εισπράξεις / εξοφλήσεις  δανείων  6.310  -4.405
Μερίσματα πληρωθέντα  -1.880  -1.453
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)  4.430  -5.858
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
περιόδου (α) + (β) + (γ)  488  310
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου  470  160
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου  958  470
 
 
Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις ακόλουθες σελίδες (13 – 41) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
Οικονομικών Καταστάσεων 
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5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη των θυγατρικών 
εταιριών για τη χρήση 2006: 
 
 

 
ROMCOLOR 

2000 S.A. 

GLOBAL 
COLORS 
POLSKA 

S.A. 

SENKROMA 
A.S. 

SHANGHAI 
HITEC 

PLASTICS 
CO 

PLASTIKA 
KRITIS 

FAR EAST 
LTD 

ΕΤΕΠΛΑ 
A.E. 

GUINEMONT 
B.V. 

RTL  
LTD 

 
Μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά 
στοιχεία 

3.821.070,95 1.876.926,23 1.284.353,69 5.621.857,19 7.500.000,00 0,00 760.327,00 700.724,00 

Κυκλοφορούντα 
περιουσιακά 
στοιχεία 

4.609.162,86 2.286.760,91 4.135.640,46 4.118.321,28 23.948,00 244.711,92 115.041,00 313.945,00 

Ίδια Κεφάλαια 5.968.582,48 2.396.587,16 1.538.787,12 6.186.228,38 7.523.082,00 35.877,58 -17.980,00 965.310,01 

Σύνολο 
υποχρεώσεων 1.921.651,33 1.767.099.98 3.881.207,02 3.553.950,09 866,00 209.714,75 893.348,00 49.359,00 

Σύνολο καθαρής 
θέσης και 
υποχρεώσεων 

7.890.233,81 4.163.687,14 5.419.994,14 9.740.178,47 7.523.948,00 245.592,33 875.368,00 1.014.669,01 

Κύκλος Εργασιών 
(Πωλήσεις) 7.584.133,95 4.630.875,33 6.576.067,93 11.689.098,26 0,00 0,00 0,00 362.791,00 

Καθαρά κέρδη / 
ζημίες προ φόρων 1.099.304,65 426.214,85 63.604,10 245.526,75 -3.884,00 2.764,77 -7.194,00 134.395,00 

Καθαρό 
Αποτέλεσμα μετά 
από φόρους 

921.012,23 318.357,61 77.632,92 179.234,53 -3.884,00 2.764,77 -7.194,00 104.708,00 
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6. Γενικές πληροφορίες 
 
 
Η εταιρεία “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” («η 
Εταιρεία») ιδρύθηκε το 1970 με τη μορφή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης. Το 1974 μετατράπηκε σε 
ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με την αριθμ. 1663/31-7-1974 εγκριτική απόφαση του Νομάρχη Ηρακλείου που 
δημοσιεύθηκε στο Ε.Μ. 3926/74 Φ.Ε.Κ.  
 
Έδρα της εταιρείας είναι το Ηράκλειο Κρήτης και τα Κεντρικά της Γραφεία είναι εγκατεστημένα στο 
ιδιόκτητο ακίνητό της στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου (τηλ. 2810-308500). Η εταιρεία είναι 
εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμ. Μ.Α.Ε. 11326/06/Β/86/21. Η διάρκεια της 
εταιρείας είναι πεντηκονταετής από την δημοσίευση του Καταστατικού της, ήτοι μέχρι το έτος 2024. 
 
Οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.” και των θυγατρικών της 
(« Ο Όμιλος») περιλαμβάνουν τις ακόλουθες εταιρείες: 
 

Ποσοστό 
Συμμετοχής Επωνυμία Εταιρείας Δραστηριότητα Έδρα 

Άμεσο Έμμεσο 

Μέθοδος 
Ενοποίησης 

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

ROMCOLOR 2000 S.A. Πλαστικά ΡΟΥΜΑΝΙΑ 80,00%  ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

GLOBAL COLORS  POLSKA S.A. Πλαστικά ΠΟΛΩΝΙΑ 100,00%  ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

SENKROMA A.S. Πλαστικά ΤΟΥΡΚΙΑ 98,87%  ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

SHANGHAI HITEC PLASTICS CO LTD Πλαστικά ΚΙΝΑ  65,15% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

STALKER GLOBAL COLOR LLC Πλαστικά ΡΩΣΙΑ  99,00% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

RAINBOW TECHNOLOGIES LTD Υπηρεσίες ΚΥΠΡΟΣ 100,00%  ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

PLASTIKA KRITIS FAR EAST LTD Holding ΚΥΠΡΟΣ 86,87%  ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

GUINEMONT B.V. Holding ΟΛΛΑΝΔΙΑ 100,00%  ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

 
Η εταιρεία και οι θυγατρικές της δραστηριοποιούνται κυρίως στην παραγωγή: 
 
• Πλαστικών φύλλων 3-στρώσεων για αγροτικές εφαρμογές 
• Σωλήνων πολυαιθυλενίου 
• Γεωμεμβρανών 
• Masterbatches (πρώτες ύλες για τη βιομηχανία πλαστικών) 
• Ανακυκλωμένων πλαστικών 
• Αιολικής ενέργειας  
 
Η Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2006, είχε ως εξής: 
Πρόεδρος: Ιωάννης Λεμπιδάκης, Αντιπρόεδροι: Κωνσταντίνος Περάκης, Άννα Λεμπιδάκη, Διευθύνων 
Σύμβουλοι: Μιχαήλ Λεμπιδάκης, Εμμανουήλ Λεμπιδάκης, Μέλη Δ.Σ. εκτελεστικά: Ιωάννης Μελάς, 
Εμμανουήλ Κυκριλής, Μέλη Δ.Σ. μη εκτελεστικά: Μάριος Φερετζάκης, Ευγενία Τρίκουλη, Μέλη Δ.Σ. 
ανεξάρτητα μη εκτελεστικά: Αριστοτέλης Μπουχαλάκης, Δημήτριος Αρμάος. 
 
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2006, έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της εταιρείας την 26η Μαρτίου 2007. 
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7. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία 
 
7.1 Πλαίσιο κατάρτισης των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων  
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.” έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) (περιλαμβανομένων και των Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) και των ερμηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών των 
Δ.Π.Χ.Π.), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί 
από την  Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός των 
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού τα οποία εμφανίζονται στην εύλογη αξία τους.  
 
Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και παρουσίαση των ετησίων οικονομικών 
καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2006 και περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρμοσθεί σε όλες τις 
περιόδους που παρουσιάζονται. 
 
Τροποποιήσεις Προτύπων και διερμηνείες: 
 
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2007. Η παρούσα εκτίμηση της εταιρείας σχετικά 
με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και διερμηνειών συνοψίζεται ως ακολούθως: 
 

 ΔΠΧΠ 7 – Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και συμπληρωματική τροποποίηση στο ΔΛΠ 
1 – Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων: Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου 

Επιπλέον γνωστοποιήσεις εισάγονται, με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης σχετικά με τα 
χρηματοοικονομικά εργαλεία. Επίσης, με την προσαρμογή του Δ.Λ.Π. εισάγονται γνωστοποιήσεις σχετικά με 
το ύψος κεφαλαίων και τον τρόπο διαχείρισης. Ο όμιλος θα εφαρμόσει τυχόν επιπλέον γνωστοποιήσεις, στις 
περιπτώσεις που απαιτούνται, από την επόμενη χρήση (1/1/2007). 
 

 ΔΠΧΠ 8 – Τομείς δραστηριοτήτων (Το Πρότυπο αυτό δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί από την Ε.Ε.) 
Το πρότυπο έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, σχετικά με την 
Πληροφόρηση κατά τομέα. Σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 8, οι τομείς αποτελούν συστατικά μιας οικονομικής 
οντότητας και εξετάζονται σε συστηματική βάση από τη Διοίκησή της και παρουσιάζονται στις Οικονομικές 
Καταστάσεις σύμφωνα με την εσωτερική αυτή κατηγοριοποίηση. Ο όμιλος θα εφαρμόσει το νέο πρότυπο 
από την 1η Ιανουαρίου 2009. 
 

 ΔΕΕΧΠ 7 – Εφαρμογή της μεθόδου επαναδιατύπωσης του ΔΛΠ 29 («Χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση σε Υπερπληθωριστικές Οικονομίες) 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2006 και παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή 
του ΔΛΠ 29 σε μια περίοδο στην οποία μια επιχείρηση αναγνωρίζει την ύπαρξη υπερπληθωρισμού στην 
οικονομία του λειτουργικού νομίσματός της χωρίς να ισχύει το ίδιο στην προγενέστερη περίοδο. Ο όμιλος θα 
εφαρμόσει τη διερμηνεία στην περίπτωση που απαιτηθεί. 
 

 ΔΕΕΧΠ 8 – Πεδίο εφαρμογής ΔΠΧΠ 2 
Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2006 και εξετάζει συναλλαγές που περιλαμβάνουν την 
έκδοση συμμετοχικών τίτλων, προκειμένου να καθοριστεί ένα εμπίπτουν ή όχι στο πεδίο εφαρμογής του 
ΔΠΧΠ 2. Η διερμηνεία δεν επηρεάζει την οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 
 

 ΔΕΕΧΠ 9 – Επανεκτίμηση Ενσωματωμένων Παραγώγων 
Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιουνίου 2006 και απαιτεί μια οικονομική οντότητα να αξιολογήσει αν 
ένα ενσωματωμένο παράγωγο πρέπει να διαχωριστεί από τη σύμβαση με την οποία αποκτήθηκε και να 
αξιολογηθεί ως μεμονωμένο, όταν η οντότητα γίνεται αρχικά συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση. Η 
διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 
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 ΔΕΕΧΠ 10 – Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις και Απομείωση 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου 2006 και απαγορεύει τις ζημίες απομείωσης που 
αναγνωρίζονται σε μια ενδιάμεση περίοδο και αφορούν την υπεραξία, τις επενδύσεις σε συμμετοχικούς 
τίτλους και τις επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο κόστος να αντιστραφούν σε 
ισολογισμούς μεταγενεστέρων ημερομηνιών. Η διερμηνεία αυτή δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές 
καταστάσεις του Ομίλου. 
 

 ΔΕΕΧΠ 11 – ΔΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Ομίλου (Η διερμηνεία αυτή δεν έχει ακόμα 
υιοθετηθεί από την Ε.Ε.) 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2007 και παρέχει διευκρινήσεις για συναλλαγές μετοχών 
μητρικής εταιρείας και υπαλλήλων θυγατρικών της, καθώς και για τύπους συναλλαγών μετρητοίς ή με 
διακανονισμό. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 
 

 ΔΕΕΧΠ 12 – Συμφωνίες παραχώρησης (Η διερμηνεία αυτή δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί από την Ε.Ε.) 
Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται σε εταιρείες που συμμετέχουν σε 
συμφωνίες παραχώρησης. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 
 
7.2 Ενοποίηση 
 
Θυγατρικές επιχειρήσεις 
 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής 
εταιρείας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και των οικονομικών μονάδων που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα 
από την εταιρεία την 31η Δεκεμβρίου 2006.  
 
Έλεγχος επιτυγχάνεται όπου η εταιρεία έχει την εξουσία να καθορίζει τις χρηματοοικονομικές και 
λειτουργικές αποφάσεις μιας οικονομικής μονάδας με σκοπό την απόκτηση οφέλους από τις δραστηριότητες 
της.  
 
Κατά την εξαγορά μιας επιχείρησης αποτιμώνται, στην εύλογη αξία τους, τα στοιχεία του ενεργητικού, του 
παθητικού καθώς και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις της κατά την ημερομηνία εξαγοράς. 
Το κόστος της εξαγοράς, κατά το ποσό που υπερβαίνει την εύλογη αξία του εξαγοραζόμενου καθαρού 
ενεργητικού (ενεργητικό – παθητικό – ενδεχόμενες υποχρεώσεις), καταχωρείται ως υπεραξία στη χρήση κατά 
οποία έγινε η εξαγορά. Στην περίπτωση που το κόστος εξαγοράς είναι μικρότερο της ανωτέρω εύλογης αξίας 
αυτή η διαφορά καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσης εντός της οποίας έγινε η εξαγορά.  
 
Η υπεραξία που προκύπτει από την απόκτηση νέων θυγατρικών εταιρειών ή και συγγενών, απεικονίζεται στα 
άυλα πάγια και εξετάζεται σε ετήσια βάση για τυχόν απομείωσή της 
 
Τα δικαιώματα της μειοψηφίας καταχωρούνται κατά την αναλογία τους επί της εύλογης αξίας. Σε επόμενες 
χρήσεις, τυχόν ζημίες μερίζονται στη μειοψηφία κατ’ αναλογία, επιπλέον των δικαιωμάτων μειοψηφίας.  
 
Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών προσαρμόζονται κατάλληλα, ώστε να συντάσσονται βάσει των 
λογιστικών αρχών του Ομίλου. 
 
Κατά την ενοποίηση, οι διεταιρικές συναλλαγές, τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα και τα ενδοεταιρικά έσοδα και 
έξοδα, απαλείφονται. 
 
Στις οικονομικές καταστάσεις της Μητρικής, οι επενδύσεις σε θυγατρικές αποτιμώνται στο κόστος κτήσεώς 
του και εξετάζονται για απομείωση. 
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Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 
 
Συγγενής είναι η οικονομική μονάδα στην οποία ο όμιλος έχει την δυνατότητα να ασκεί ουσιώδη επιρροή, 
αλλά όχι έλεγχο ή από κοινού έλεγχο. Η ουσιώδης επιρροή ασκείται μέσω της συμμετοχής στις 
χρηματοοικονομικές και λειτουργικές αποφάσεις της οικονομικής μονάδας. 
 
Οι επενδύσεις σε συγγενείς απεικονίζονται στον ισολογισμό στο κόστος, προσαρμοζόμενο στις 
μεταγενέστερες μεταβολές του μεριδίου του ομίλου στο καθαρό ενεργητικό της συγγενούς και λαμβάνοντας 
υπόψη τις τυχόν απομειώσεις της αξίας μεμονωμένων επενδύσεων. Ζημίες συγγενών επιχειρήσεων επιπλέον 
των δικαιωμάτων του ομίλου σε αυτές, δεν καταχωρούνται. 
 
Στις περιπτώσεις που ο όμιλος διενεργεί συναλλαγές με μια συγγενή επιχείρηση, τα σχετικά κέρδη και οι 
ζημίες απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του ομίλου στη συγκεκριμένη συγγενή. Τυχόν ζημίες σε 
συναλλαγές παρέχουν αποδείξεις απομείωσης της αξίας του μεταβιβαζόμενου στοιχείου του ενεργητικού, 
περίπτωση στην οποία διενεργείται σχετική πρόβλεψη απομείωσης. 
 
7.3 Πληροφόρηση κατά τομέα 
 
Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειμένου να 
παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από 
εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων. 
Ως γεωγραφικός τομέας ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες 
και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 
 
7.4  Συναλλαγματικές μετατροπές 
 
(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 
 
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου αποτιμώνται με χρήση του 
νομίσματος του οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό νόμισμα). 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα της 
μητρικής εταιρείας και νόμισμα αναφοράς. 
 
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα λογαριασμών 
 
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα βάσει των ισοτιμιών που 
υφίστανται κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. 
Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από μετατροπή των νομισματικών 
στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά την διάρκεια της περιόδου και κατά την ημερομηνία 
ισολογισμού με τις υπάρχουσες ισοτιμίες, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 
 
(γ) Εταιρείες του Ομίλου 
 
Η μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου οι οποίες έχουν διαφορετικό 
λειτουργικό νόμισμα από την μητρική γίνεται ως εξής: 
• Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις μετατρέπονται με τις ισοτιμίες που υπάρχουν κατά την 

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

ισοτιμίες έχουν σημαντική διακύμανση. 
 
Οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται σε ειδικό λογαριασμό στα Ίδια Κεφάλαια και 
μεταφέρονται στα αποτελέσματα με την πώληση των επιχειρήσεων αυτών. 
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Η υπεραξία και οι προσαρμογές των εύλογων αξιών που προκύπτουν κατά την απόκτηση οικονομικών 
μονάδων εξωτερικού μετατρέπονται με τις ισοτιμίες της ημερομηνίας ισολογισμού. 
 
7.5 Ενσώματες πάγιες ακινητοποιήσεις 
 
Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα και μηχανήματα αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, η οποία 
προσδιορίστηκε από ανεξάρτητους εκτιμητές, μειωμένα κατά τις μεταγενέστερα σωρευμένες αποσβέσεις και 
τυχόν ζημίες απομείωσης. 
 
Αυξήσεις στην λογιστική αξία των παραγωγικών ακινήτων και μηχανημάτων που προκύπτουν από την 
αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία, καταχωρούνται σε αποθεματικό των Ιδίων Κεφαλαίων, εκτός εάν αφορά 
σε αναστροφή μειωτικής αναπροσαρμογής (υποτίμησης) που είχε καταχωρηθεί στα έξοδα. Σε αυτή την 
περίπτωση ισόποσο μέρος της αναπροσαρμογής καταχωρείται στα έσοδα. 
Μειώσεις στη λογιστική αξία, που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή, καταχωρούνται στα έξοδα αφού 
πρώτα διαγραφεί το τυχόν σχηματισμένο αποθεματικό αναπροσαρμογής για το συγκεκριμένο περιουσιακό 
στοιχείο. 
Η διαφορά μεταξύ των αποσβέσεων που διενεργούνται επί της αναπροσαρμοσμένης αξίας των παραγωγικών 
ακινήτων και μηχανημάτων και οι οποίες καταχωρούνται στα έξοδα και των αποσβέσεων που βασίζονται στο 
κόστος κτήσεώς τους, μεταφέρεται από το αποθεματικό αναπροσαρμογής κατ’ ευθείαν στα κέρδη εις νέον. 
 
Τα υπόλοιπα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία (επενδύσεις σε ακίνητα, έπιπλα, μεταφορικά μέσα και 
λοιπός εξοπλισμός) αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημίες 
απομείωσης. 
 
Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της 
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα 
ακίνητα και μηχανήματα που αποτιμώνται στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεματικό αναπροσαρμογής 
που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την πώληση, μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον.  
 
Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης 
ζωής τους, η οποία υπόκειται σε επανεξέταση σε τακτά χρονικά διαστήματα. Υπολειμματικές αξίες δεν 
αναγνωρίζονται. Η ωφέλιμη ζωή των ενσωμάτων παγίων έχει ως ακολούθως: 
 

Κατηγορία παγίων Υπολειπόμενη 
Ωφέλιμη διάρκεια σε έτη

Κτίρια και τεχνικά έργα 16 – 36 
Μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 3 – 25 
Μεταφορικά Μέσα 5 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός γραφείων 3 – 11 
 
Η καταχώρηση των προσθηκών στα βιβλία, γίνεται στο κόστος κτήσης, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις 
άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε 
επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων μόνον αν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά 
οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και 
συντηρήσεις, όταν γίνονται, καταχωρούνται σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσης. 
 
Τα παραγωγικά πάγια περιουσιακά στοιχεία ή αυτά για τα οποία δεν έχει προσδιοριστεί η χρήση τους και 
βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής, απεικονίζονται στο κόστος μειωμένα κατά τις τυχόν ζημίες 
απομείωσης. Η απόσβεση αυτών των παγίων, όπως και των υπολοίπων του ομίλου, αρχίζει όταν τα αυτά 
είναι έτοιμα για χρήση. 
 
7.6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Λογισμικά Προγράμματα Η/Υ: 



ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.                                                                    ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 

19 

 
Αποτιμώνται στην εύλογη αξία μείον τις αποσβέσεις και τυχόν ζημιές απομείωσης. Οι αποσβέσεις 
διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία 
κυμαίνεται από 4 έως 5 έτη. Η προκύπτουσα υπεραξία καταχωρείται σε αποθεματικό των Ιδίων Κεφαλαίων, 
το οποίο αντιμετωπίζεται όμοια με αυτό που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ενσωμάτων 
περιουσιακών στοιχείων (βλ. 7.4). 
 
7.7 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για απομείωση της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική 
αξία τους δεν θα ανακτηθεί. 
Ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο για την 
πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Εάν η ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη 
της αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία μειώνεται έως το ύψος της ανακτήσιμης. 
 
Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία προκύπτουν, 
εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε η ζημία απομείωσης μειώνει το αντίστοιχο 
αποθεματικό αναπροσαρμογής. 
Όταν σε μεταγενέστερη χρήση η ζημία απομείωσης πρέπει να αναστραφεί, η αναπόσβεστη αξία του 
περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρημένης εκτίμησης της ανακτήσιμης αξίας, στο 
βαθμό που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε προσδιοριστεί εάν δεν 
είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης σε προηγούμενες χρήσεις. 
Η αναστροφή της ζημίας απομείωσης καταχωρείται στα έσοδα, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει 
αναπροσαρμοστεί, οπότε αναστροφή της ζημίας απομείωσης αυξάνει το αντίστοιχο αποθεματικό 
αναπροσαρμογής. 
 
7.8 Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία 
 
Ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες: 
 
α) Δάνεια και Απαιτήσεις 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες 
πληρωμές και τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Δημιουργούνται όταν ο όμιλος δίνει 
χρήματα ή παρέχει αγαθά και υπηρεσίες και δεν υπάρχει πρόθεση για την πώληση αυτών των στοιχείων. 
 
β) Διακρατούμενες ως την λήξη επενδύσεις 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες 
πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία ο Όμιλος έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τα 
διακρατήσει ως την λήξη τους. 
 
γ) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε δεν μπορούν να 
ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες είτε έχουν ορισθεί σε αυτήν την κατηγορία. 
Συμπεριλαμβάνονται στα μακροπρόθεσμα στοιχεία του ενεργητικού, εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχει 
πρόθεση από τη Διοίκηση τα στοιχεία αυτά να πωληθούν εντός ενός έτους από τη δημοσίευση των 
οικονομικών καταστάσεων. 
 
Οι επενδύσεις αρχικά καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους η οποία προσαυξάνεται με τις άμεσα 
επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες. 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις και οι διακρατούμενες ως την λήξη επενδύσεις, μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 
 
Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται σε εύλογες αξίες και οι 
μεταβολές από την αποτίμηση καταχωρούνται κατ’ ευθείαν στα ίδια κεφάλαια, από όπου και μεταφέρονται 
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στα κέρδη ή τις ζημίες με την πώληση αυτών των περιουσιακών στοιχείων ή όταν τα στοιχεία αυτά 
απομειωθούν. 
Σε περίπτωση που για κάποιους συμμετοχικούς τίτλους δεν υπάρχει αξιόπιστη αποτίμηση της εύλογης αξίας 
τους, τότε αυτοί αποτιμώνται στο κόστος, μείον τυχόν ζημίες απομείωσης. 
 
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού ο Όμιλος εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία είναι απομειωμένα. 
 
7.9 Αποθέματα 
 
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και της καθαρής 
ρευστοποιήσιμης αξίας. 
Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου, η οποία ακολουθείται παγίως. 
Το κόστος των ετοίμων προϊόντων και των ημιτελών αποθεμάτων περιλαμβάνει το κόστος των άμεσων 
υλικών, το άμεσο εργατικό κόστος και τα γενικά βιομηχανικά έξοδα. Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται 
στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. 
Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα 
πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας, αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης, όπου συντρέχει 
περίπτωση. 
 
7.10 Απαιτήσεις από πελάτες 
  
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η οποία είναι η αξία της 
συναλλαγής, και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από 
επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι ο Όμιλος δεν είναι σε θέση 
να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης 
καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. 
 
7.11 Διαθέσιμα & ισοδύναμα διαθεσίμων 
 
Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία του ομίλου καθώς και τραπεζικές καταθέσεις όψεως και 
βραχυπρόθεσμες, μέχρι τρεις μήνες, επενδύσεις υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου. 
 
7.12 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. 
 
7.13 Δανεισμός 
 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την 
πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του 
πραγματικού επιτοκίου. 
 
7.14 Τρέχων και Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 
 
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει των οικονομικών καταστάσεων κάθε μιας εκ των εταιρειών 
που συμπεριλαμβάνονται στην ενοποίηση, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασής τους, εφαρμόζοντας τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές. 
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 
προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων 
και υποχρεώσεων. Υπολογίζεται με τη χρήση των φορολογικών συντελεστών που ισχύουν κατά την 
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ημερομηνία των ισολογισμών και οι οποίοι θα εφαρμοστούν στον χρόνο που οι προσωρινές διαφορές θα 
ανακτηθούν. 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία εκτιμάται ότι θα 
υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί 
την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 
 
7.15 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.  
 
7.16 Κρατικές επιχορηγήσεις για ενσώματα πάγια 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στο 
μακροπρόθεσμο παθητικό ως αναβαλλόμενα έσοδα και μεταφέρονται στα αποτελέσματα σύμφωνα με την 
ωφέλιμη διάρκεια ζωής των σχετικών παγίων. 
 
7.17 Αναγνώριση εσόδων 
 
Τα έσοδα αποτιμώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, απαλλαγμένη από 
το φόρο προστιθέμενης αξίας και λοιπούς φόρους, μετά τις εκπτώσεις και τις επιστροφές. Τα διεταιρικά 
έσοδα μέσα στον Όμιλο διαγράφονται πλήρως. 
 
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
 
α) Πωλήσεις αγαθών 
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται 
αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 
 
β) Παροχή υπηρεσιών 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση με το 
εκτιμώμενο συνολικό κόστος της. 
 
γ) Έσοδα από τόκους 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας. 
 
δ) Έσοδα από δικαιώματα 
Τα έσοδα από δικαιώματα λογίζονται στη βάση του δεδουλευμένου, σύμφωνα με την ουσία των σχετικών 
συμβάσεων. 
 
ε) Μερίσματα 
Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. 
 
7.18 Μισθώσεις 
 
Μισθώσεις στις οποίες, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους 
εκμισθωτές ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Εισπράξεις που προκύπτουν από λειτουργικές 
μισθώσεις καταχωρούνται ως έσοδα με βάση την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της μίσθωσης. 
 
7.19 Διανομή μερισμάτων 
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Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές 
καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
 
7.20 Αναταξινόμηση κονδυλίων 
 
Ορισμένα κονδύλια της προηγούμενης χρήσεως έχουν αναταξινομηθεί σε σχέση με προηγούμενες 
δημοσιεύσεις τους, ώστε να είναι συγκρίσιμα με τις οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσεως. 
 
 
8. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται διεθνώς, διενεργώντας εμπορικές συναλλαγές (εισαγωγές – εξαγωγές) και 
λοιπές συναλλαγές (επενδύσεις) σε ξένο νόμισμα, ως εκ τούτου εκτίθεται σε κινδύνους συναλλαγματικών 
ισοτιμιών κυρίως σε σχέση με το δολάριο Η.Π.Α. (USD). Για τον περιορισμό του συναλλαγματικού κινδύνου 
καταβάλλεται προσπάθεια οι υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα να αντισταθμίζονται κατά το δυνατόν με 
αντίστοιχες απαιτήσεις. Χρησιμοποιούνται επίσης, όταν αυτό κρίνεται πρόσφορο, χρηματοοικονομικά 
εργαλεία κάλυψης του κινδύνου (hedging).  
 
Η καθαρή θέση του Ομίλου επηρεάζεται από συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής των οικονομικών 
καταστάσεων των θυγατρικών για τους σκοπούς της ενοποίησης, αναφορικά με τα ακόλουθα νομίσματα: 
Ρενμινμπί Κίνας (RMB), νέα Λίρα Τουρκίας (TRL), νέο Λέι Ρουμανίας (RON), Ζλότι Πολωνίας (ZL) και 
Ρούβλι Ρωσίας (RUB). 
 
Κίνδυνος επιτοκίου 
 
Η εταιρία δανείζεται με βάση κυμαινόμενα επιτόκια. Ως εκ τούτου η άνοδος των επιτοκίων αυξάνει το 
χρηματοοικονομικό της κόστος. Οι αποφάσεις για τη διάρκεια των χρηματοδοτήσεων και το είδος των 
επιτοκίων επανεξετάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τις ανάγκες. 
 
Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει πιστωτικό κίνδυνο μεγαλύτερο από αυτόν που αναλογεί στις τρέχουσες 
συνθήκες της αγοράς και στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται. Εξάλλου, η πελατειακή διασπορά έχει 
μεγάλο εύρος, άρα και μικρή συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των 
πελατών της εταιρείας καθώς και οι συνθήκες της παροχής των πιστώσεων (ύψος παροχών, πιστωτικά όρια 
κ.α.) παρακολουθείται διαρκώς από τη Διοίκηση του Ομίλου. Στο τέλους του έτους, η Διοίκηση εκτίμησε ότι 
δεν υφίσταται κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος ο οποίος δεν καλύπτεται από πρόβλεψη ή από άλλη 
εξασφάλιση. 
 
Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Δεν υφίσταται ουσιαστικός κίνδυνος ρευστότητας, καθώς ο Όμιλος διαθέτει επαρκή ρευστότητα αλλά και 
αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις, ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε προσωρινή 
πιθανή έλλειψη ταμιακών διαθεσίμων. 
 
Εκτίμηση εύλογης αξίας 
 
Η εύλογη αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές (χρηματιστήρια), 
προσδιορίζεται από τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν. Προκειμένου να εκτιμηθεί η εύλογη αξία των 
χρηματοπιστωτικών μέσων που δεν διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά, χρησιμοποιούνται διάφορες 
μέθοδοι και παραδοχές οι οποίες βασίζονται στις συνθήκες της αγοράς που επικρατούν κατά την ημερομηνία 
του Ισολογισμού. 
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9. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές της διοίκησης: 
 
 
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης βασίζονται σε στην υπάρχουσα εμπειρία, ιστορικά δεδομένα και 
παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη μελλοντικών γεγονότων - οι οποίες κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα 
ισχύοντα – και επανεξετάζονται σε διαρκή βάση. 
 
Οι προκύπτουσες λογιστικές εκτιμήσεις σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα με τα πραγματικά αποτελέσματα. Οι 
περιπτώσεις που υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν αλλαγές στα ποσά του ενεργητικού και παθητικού σε 
επόμενες χρήσεις παρατίθενται ακολούθως: 
- Εύλογες αξίες και ωφέλιμες ζωές παγίων περιουσιακών στοιχείων (βλ. 6.4) 
- 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. 
 
 
10. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων  
 
1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
Η αξία των ακινήτων και των μηχανημάτων αναπροσαρμόστηκε την 1η Ιανουαρίου 2004 βάσει εκθέσεων 
εκτιμητών. Η αναπροσαρμογή βασίσθηκε στις αγοραίες αξίες και η υπεραξία αναπροσαρμογής - καθαρή από 
αναβαλλόμενους φόρους - πιστώθηκε σε αποθεματικά της Καθαρής Θέσης. 
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Ενοποιημένος Πίνακας Μεταβολών Ενσωμάτων Παγίων 

 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 
 

Γήπεδα - 
Οικόπεδα 

Κτίρια / 
Εγκαταστάσεις 

Κτιρίων / 
Λοιπά τεχνικά 

έργα 

Μηχανήματα / 
Μηχανολογικές 
Εγκαταστάσεις 

& Λοιπός 
Μηχανολογικός 
Εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο 

 Αποσβέσιμη Αξία        
 Κόστος ή εκτίμηση 1.1.2005 7.219 11.831 29.750  1.226 2.403 160 52.588  
 Συναλλαγματική Διαφοροποίηση 131 352 1.233  37 44 1 1.797  

(+) Προσθήκες περιόδου 51 279 5.203  108 94  5.495 11.229  
(-) Εκπτώσεις αγορών -  -  (611)             -                 -  -  (611) 
(-) Μειώσεις περιόδου -  -  (391) (30) -  (4.778) (5.199) 
 Σύνολο 31.12.2005 7.400 12.463 35.184  1.340 2.540 877 59.805  

 Αποσβέσεις        
 Αποσβέσεις 1.1.2005 19 480 3.503 681 1.778 - 6.461 
 Συναλλαγματική Διαφοροποίηση 3 27 259 18 18 - 325 
(+) Προσθήκες περιόδου 12 411 2.491 171 223 - 3.308 
(-) Εκπτώσεις αγορών - - (31) - - - (31) 
(-) Μειώσεις περιόδου - - (60) (30) - - (90) 
 Σωρευμένες Αποσβέσεις 31.12.2005 34 919 6.162 839 2.019 - 9.973 

         
 Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2005               7.366 11.544 29.022  501 522 877 49.832  
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Ενοποιημένος Πίνακας Μεταβολών Ενσωμάτων Παγίων 

 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 
 

Γήπεδα - 
Οικόπεδα 

Κτίρια / 
Εγκαταστάσεις 

Κτιρίων / 
Λοιπά τεχνικά 

έργα 

Μηχανήματα / 
Μηχανολογικές 
Εγκαταστάσεις 

& Λοιπός 
Μηχανολογικός 
Εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο 

 Αποσβέσιμη Αξία        
 Κόστος ή εκτίμηση 1.1.2006 7.400 12.463 35.184 1.340 2.540 877 59.805 
 Συναλλαγματική Διαφοροποίηση 16 (105) (421) 1 (15) 4 (520) 

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

(+) Προσθήκες περιόδου 543 366 3.701 208 154 4.331 9.301 

(-) Μειώσεις περιόδου - - (345) (56) (1) (4.159) (4.561) 

 Σύνολο 31.12.2006 7.959 12.723 38.617 1.494 2.680 1.054 64.527 

 Αποσβέσεις        

 Αποσβέσεις 1.1.2006 34 919 6.162 839 2.019 - 9.973 

 Συναλλαγματική Διαφοροποίηση (2) (13) (124) 3 (9) - (146) 

(+) Προσθήκες περιόδου 12 426 2.798 207 316 - 3.760 

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

 Σωρευμένες Αποσβέσεις 31.12.2006 44 1.331 8.702 1.006 2.325 - 13.408 

         

 Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2006 7.915 11.392 29.915 488 355 1.054 51.119 
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Πίνακας Μεταβολών Ενσωμάτων Παγίων Εταιρείας 

 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 
 

 
Γήπεδα - 
Οικόπεδα 

Κτίρια / 
Εγκαταστάσεις 

Κτιρίων / 
Λοιπά τεχνικά 

έργα 

Μηχανήματα / 
Μηχανολογικές 
Εγκαταστάσεις 

& Λοιπός 
Μηχανολογικός 
Εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο 

 Αποσβέσιμη Αξία        
 Κόστος ή εκτίμηση 1.1. 2005 6.138 9.500 21.146 867 2.015 156 39.821 

(+) Προσθήκες περιόδου 3 78 4.533 22 73 4728 9.436 

(-) Εκπτώσεις αγορών - - (611) - - - (611) 

(-) Μειώσεις περιόδου - - (32) - - (4.527) (4.559) 

 Σύνολο 31.12.2005 6.141 9.577 25.036 889 2.087 357 44.087 

    

 Αποσβέσεις   

 Αποσβέσεις 1.1.2005 - 292 1.494 494 1.610 - 3.890 

(+) Προσθήκες περιόδου - 295 1.650 95 168 - 2.208 

(-) Εκπτώσεις αγορών - - (31) 0 0 - (31) 

(-) Μειώσεις περιόδου - - (3) 0 0 - (3) 

 Σωρευμένες Αποσβέσεις 31.12.2005 - 587 3.110 589 1.778 - 6.064 

    

 Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2005 6.141 8.991 21.926 300 310 357 38.023 
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Πίνακας Μεταβολών Ενσωμάτων Παγίων Εταιρείας 

 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 
 

 
Γήπεδα - 
Οικόπεδα 

Κτίρια / 
Εγκαταστάσεις 

Κτιρίων / 
Λοιπά τεχνικά 

έργα 

Μηχανήματα / 
Μηχανολογικές 
Εγκαταστάσεις 

& Λοιπός 
Μηχανολογικός 
Εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο 

 Αποσβέσιμη Αξία        
 Κόστος ή εκτίμηση 1.1. 2006 6.141 9.577 25.036 889 2.087 357 44.087 

(+) Προσθήκες περιόδου 310 200 2.355 87 125 3.426 6.502 

(-) Μειώσεις περιόδου - - (31) - - (2.849) (2.879) 

 Σύνολο 31.12.2006 6.450 9.777 27.360 976 2.213 934 47.710 

    

 Αποσβέσεις   

 Αποσβέσεις 1.1.2006 - 587 3.110 589 1.778 - 6.064 

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

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

 Σωρευμένες Αποσβέσεις 31.12.2006 - 886 5.036 708 2.037 - 8.667 

    

 Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2006 6.450 8.891 22.325 267 175 934 39.043 
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Επί των ενσωμάτων παγίων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα ή άλλα βάρη. 
 
Επί των ενσωμάτων παγίων του Ομίλου υφίστανται την 31.12.2006 εμπράγματα βάρη συνολικής 
αξίας 596 χιλ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων συνολικού ύψους 261 χιλ. ευρώ (βλ. σημ. 12). 
 
Η λογιστική αξία που θα είχε καταχωρηθεί αν τα αναπροσαρμοσμένα ενσώματα πάγια 
απεικονίζονταν στο ιστορικό κόστος έχει ως ακολούθως: 
 

Ενοποιημένα Στοιχεία Εταιρεία Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 
 
Κατηγορία παγίου 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005
Ακίνητα (οικόπεδα – κτίρια) 12.255 11.760 8.911 8.549
Μηχανήματα 27.010 25.815 19.406 18.703
Σύνολο 39.265 37.575 28.317 27.252
 
 
2. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 
 
Ενοποιημένος Πίνακας Μεταβολών Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων 

 
 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 
 

 
Υπεραξία 

Λογισμικά 
Προγράμματα 
Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών 

Λοιπά Άυλα 
Περιουσιακά 
Στοιχεία 

Σύνολο 

 Κόστος ή εκτίμηση 1.1. 2005 - 282 33 315
 Συναλλαγματική Διαφοροποίηση - 13 2 15

(+) Προσθήκες περιόδου - 27 - 27
(-) Μειώσεις περιόδου - -4 - -4
 Σύνολο 31.12.2005 (α) - 318 35 353

      

 Αποσβέσεις 1.1.2005 96 23 119
 Συναλλαγματική Διαφοροποίηση - 6 1 7
(+) Προσθήκες περιόδου - 52 7 59
(-) Μειώσεις περιόδου - -4 - -4

 
Σωρευμένες Αποσβέσεις 31.12.2005 
(β) - 150 32 181

      

 
Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2005 (α)-
(β) - 168 4 172

      
 Κόστος ή εκτίμηση 1.1. 2006 - 318 35 353
 Συναλλαγματική Διαφοροποίηση - -7 - -7

(+) Απόκτηση θυγατρικής (βλ. σημ. 3) 263 - - 263
(+) Προσθήκες περιόδου - 99 - 99

 Σύνολο 31.12.2006 (α) 263 410 35 708
      

 Αποσβέσεις 1.1.2006 - 150 32 181
 Συναλλαγματική Διαφοροποίηση - -2 - -2
(+) Προσθήκες περιόδου - 61 4 64

 
Σωρευμένες Αποσβέσεις 31.12.2006 
(β) - 208 35 244

      

 
Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2006 (α)-
(β) 263 201 - 465
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Πίνακας Μεταβολών Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων Μητρικής Εταιρείας 

 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 
 

 

Λογισμικά 
Προγράμματα 
Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών 

Λοιπά Άυλα 
Περιουσιακά 
Στοιχεία 

Σύνολο 

 Κόστος ή εκτίμηση 1.1. 2005 159 - 159
(+) Προσθήκες περιόδου 22 - 22
 Σύνολο 31.12.2005 (α) 181 - 181
   
 Αποσβέσεις 1.1.2005 32 - 32
(+) Προσθήκες περιόδου 33 - 33
 Σωρευμένες Αποσβέσεις 31.12.2005 (β) 65 - 65
     
 Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2005  (α)-(β) 116 - 116
     
 Κόστος ή εκτίμηση 1.1. 2006 181 - 181
(+) Προσθήκες περιόδου 56 - 56
 Σύνολο 31.12.2006 (α) 237 - 237
   
 Αποσβέσεις 1.1.2006 65 - 65
(+) Προσθήκες περιόδου 42 - 42
 Σωρευμένες Αποσβέσεις 31.12.2006 (β) 107 - 107
     
 Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2006  (α)-(β) 130 - 130
 
 
3. Συμμετοχές σε Θυγατρικές εταιρείες / Απόκτηση θυγατρικής – Πρώτη 
Ενοποίηση 
 
Την 15.8.2006 ο Όμιλος και πιο συγκεκριμένα η θυγατρική εταιρεία Rainbow Technologies 
LTD που εδρεύει στην Κύπρο, προχώρησε στην εξαγορά του 85% του εταιρικού κεφαλαίου της 
θυγατρικής εταιρείας Stalker Global Color LLC η οποία εδρεύει στην Αγία Πετρούπολη 
Ρωσίας και δραστηριοποιείται στην παραγωγή προϊόντων από συμπυκνώματα χρωστικών ουσιών 
ή και χημικά πρόσθετα που χρησιμοποιούνται από τις βιομηχανίες πλαστικών. 
 
Το υπόλοιπο 14% του εταιρικού κεφαλαίου της Stalker Global Color LLC εξαγοράστηκε την 12η 
Δεκεμβρίου 2006 και έτσι σήμερα ο Όμιλος κατέχει το 99% του εταιρικού κεφαλαίου. Από την 
εξαγορά αυτή των δικαιωμάτων μειοψηφίας προέκυψε ζημία 44 χιλ. ευρώ, η οποία 
περιλαμβάνεται στην Ενοποιημένη Καθαρή Θέση της 31.12.2006.  
 
Οι συναλλαγές λογίστηκαν με τη μέθοδο της εξαγοράς και η υπεραξία που προέκυψε 
περιλαμβάνεται στα άυλα πάγια του Ομίλου (βλ. σημ. 2) 
 
Η Καθαρή Ζημία μετά από φόρους με το οποίο συμμετέχει η εταιρεία Stalker Global Color LLC 
στα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου από την ημερομηνία απόκτησής της (15.8.2006) έως 
τη λήξη της χρήσεως ανήλθε σε 45 χιλ. ευρώ. 
 
Ο Ισολογισμός της εταιρείας Stalker Global Color LLC όπως διαμορφώθηκε κατά την 
ημερομηνία της πρώτης ενσωμάτωσής της έχει ως εξής: 
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Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2006
Πάγιο ενεργητικό 502
Αποθέματα 147
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 60
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2
Σύνολο ενεργητικού 711
 
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 99
Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 216
Σύνολο παθητικού 315
 
Εύλογη αξία καθαρής θέσης 396
 
Εύλογη αξία καθαρής θέσης που εξαγοράστηκε 337
Τίμημα εξαγοράς 600
Υπεραξία 263
 
4. Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 
 

 
Ενοποιημένα 
Στοιχεία 

 
Εταιρεία 

 2006 2005  2006 2005
Υπόλοιπο έναρξης 897 233  802 138
Αγορές 0 741  0 741
Πωλήσεις -5 0  -5 0
Αναπροσαρμογή εύλογης αξίας 0 3  0 3
Απομείωση -64 -79  -64 -79
Σύνολο 828 897  733 802
 
Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται από: 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

 
Ενοποιημένα 
Στοιχεία 

 Εταιρεία 

 2006 2005  2006 2005
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο 
Χ.Α.Α. 239 239  144 144
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.Α. 0 5  0 5
Ομόλογο εξωτερικού εισηγμένο σε Χ.Α. 588 653  588 653
Σύνολο 828 897  733 802
 
Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναλύονται σε: 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

 
Ενοποιημένα 
Στοιχεία 

 Εταιρεία 

 2006 2005  2006 2005
Μακροπρόθεσμα 239 239  144 144
Βραχυπρόθεσμα 588 658  588 658
Σύνολο 828 897  733 802
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5. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 
Ενοποιημένα 
Στοιχεία 

 Εταιρεία 

 2006 2005  2006 2005
Δοσμένες εγγυήσεις 165 183  132 132
Δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη 757 801  - -
Σύνολο 922 984  132 132
 
6. Αποθέματα 
 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 
Ενοποιημένα 
Στοιχεία 

 Εταιρεία 

 2006 2005  2006 2005
Εμπορεύματα 699 759  368 308
Προϊόντα (έτοιμα & ημιτελή) 6.670 5.750  4.418 3.407
Α΄ ύλες & βοηθητικές, διάφορα υλικά και αναλώσιμα 12.344 13.667  8.257 9.193
Πρόβλεψη για υποτίμηση αποθεμάτων (απομείωση) -6 -5  - 3
Αναστροφή προηγούμενης πρόβλεψης για υποτίμηση αποθεμάτων 9 14  - -
Αγορές υπό παραλαβή 104 57  - -
Σύνολο 19.821 20.242  13.043 12.912
 
Επί των αποθεμάτων της εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα ή άλλα βάρη. 
 
7. Πελάτες 
 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 
Ενοποιημένα 
Στοιχεία Εταιρεία 

 2006 2005 2006 2005
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 40.128 35.170 33.947 30.119
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις -652 -655 -633 -627
 39.476 34.515 33.314 29.492
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 107 113 5.487 6.065
Σύνολο 39.583 34.627 38.801 35.557
 
Η εξέλιξη της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως ακολούθως: 
 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ενοποιημένα 
Στοιχεία Εταιρεία 

 2006 2005 2006 2005
Υπόλοιπο έναρξης 1.1 -655 -674 -627 -657
Συναλλαγματική διαφοροποίηση 1 -2 0 0
Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη 220 30 194 30
 -434 -646 -433 -627
Πρόβλεψη στα αποτελέσματα περιόδου -218 -9 -200 0
Υπόλοιπο λήξης 31.12 -652 -655 -633 -627
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8. Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 
 

 Ενοποιημένα 
Στοιχεία 

 Εταιρεία 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 
 
 2006 2005 2006 2005
Χρεώστες διάφοροι 3.258 2.157 2.645 1.503
Έξοδα επομένων χρήσεων 147 279 86 219
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 72 53 45 53
Εκπτώσεις αγορών υπό διακανονισμό 693 288 693 288
 4.170 2.777 3.469 2.063
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 500 0 636 0
Σύνολο 4.670 2.777 4.105 2.063
 
9. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 
 

 
Ενοποιημένα 
Στοιχεία 

 
Εταιρεία 

 2006 2005  2006 2005
Ταμείο 26 14  18 9
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 3.393 2.595  939 461
Σύνολο 3.419 2.609  958 470
 
Οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις αποτελούνται από καταθέσεις όψεως και προθεσμίας. 
 
10. Μετοχικό Κεφάλαιο και υπέρ το άρτιο 
 
Ποσά σε ευρώ 
 

Αριθμός 
μετοχών 

Κοινές 
μετοχές 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ 
το άρτιο 

1η Ιανουαρίου 2005 27.379.200 27.379.200 8.761.344,00 10.584.277,33 
31η Δεκεμβρίου 2005 27.379.200 27.379.200 8.761.344,00 10.584.277,33 
31η Δεκεμβρίου 2006 27.379.200 27.379.200 8.761.344,00 10.584.277,33 
 
Το σύνολο των εκδοθεισών μετοχών της Εταιρείας την 31/12/2006 είναι 27.379.200 κοινές 
ανώνυμες μετοχές με ονομαστική αξία € 0,32 ανά μετοχή. Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν 
εξοφληθεί πλήρως. 
 
11. Λοιπά αποθεματικά Καθαρής Θέσης 
 
Σύμφωνα τη εκάστοτε τοπική νομοθεσία, οι εταιρεία και οι θυγατρικές της σχηματίζουν τακτικό 
αποθεματικό επί των ετησίων κερδών τους μετά από το φόρου εισοδήματος, το οποίο δεν μπορεί 
να διανεμηθεί περαιτέρω. 
 
Επίσης, στα λοιπά αποθεματικά της Καθαρής Θέσης συμπεριλαμβάνονται και ειδικά 
αποθεματικά καθώς και αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων, τα οποία 
εξαιρούνται του φόρου εισοδήματος εκτός εάν διανεμηθούν στους μετόχους ή 
κεφαλαιοποιηθούν. Η εταιρεία δεν προτίθεται στην παρούσα φάση να διανείμει ή να 
κεφαλαιοποιήσει τα αποθεματικά αυτά ή μέρος αυτών, συνεπώς δεν έχει προβεί στον υπολογισμό 
και την αφαίρεση του φόρου που θα προέκυπτε στην περίπτωση της διανομής τους. 
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Τα λοιπά αποθεματικά της Καθαρής Θέσης αναλύονται ως ακολούθως: 
Ενοποιημένα 
Στοιχεία 

 Εταιρεία 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

2006 2005  2006 2005
Αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά 27.709 23.730  27.709 23.730
Φορολογηθέντα αποθεματικά από κέρδη 5.514 4.916  5.047 4.561
Συναλλαγματικές διαφορές -288 -153  - -
Σύνολο 32.936 28.492  32.756 28.291
 
12. Δανεισμός 
 
Ποσά σε χιλιάδες  ευρώ 
 
(α) Μακροπρόθεσμος δανεισμός 
 

Ενοποιημένα Στοιχεία  Εταιρεία Λήξη μακροπρόθεσμου 
δανεισμού 2006 2005 2006 2005
Έως 2 έτη 2.499 3.756 2.378 3.756
Από 2 έως 5 έτη 890 1.250 750 1.250
Περισσότερα από 5 έτη 1.789 968 0 0
Σύνολο 5.178 5.973 3.128 5.006
 
Η εύλογη αξία του δανεισμού προσεγγίζει αυτή που εμφανίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
Δεν υπάρχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις για τον μακροπρόθεσμο δανεισμό της Μητρικής 
Εταιρείας. Για τον μακροπρόθεσμο δανεισμό των Θυγατρικών της υφίστανται εμπράγματες 
εξασφαλίσεις συνολικού ύψους 596 χιλ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων συνολικού ύψους 261 χιλ. 
ευρώ: 
 

Ενοποιημένα 
Στοιχεία 

 Εταιρεία Δάνεια σε Ξ.Ν. 
2006 2005 2006 2005

USD / Δολάρια Η.Π.Α. 1.070.896 770.896 - -
JPY / Γεν Ιαπωνίας  43.985.000 43.985.000 - -
PZL / Ζλότι Πολωνίας 1.000.000 - - -
 
(Ως ξένο νόμισμα εννοείται νόμισμα συναλλαγής διαφορετικό του νομίσματος αναφοράς, ήτοι 
διαφορετικό του Ευρώ.) 
 
(β) Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 
 

Ενοποιημένα 
Στοιχεία 

 Εταιρεία Δάνεια σε Ξ.Ν. 
2006 2005 2006 2005

USD / Δολάρια Η.Π.Α. 5.500.000 4.500.000 3.200.000 1.200.000
RMB / Ρενμινμπί Λ. Δ. Κίνας 6.500.000 1.000.000 - -
TRY / Νέα Λίρα Τουρκίας 8.590,27 - - -
RUB / Ρούβλι Ρωσίας 48.098,23 - - -
 
(Ως ξένο νόμισμα εννοείται νόμισμα συναλλαγής διαφορετικό του νομίσματος αναφοράς, ήτοι 
διαφορετικό του Ευρώ.) 
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(γ) Υπόλοιπο δανείων 
 

Ενοποιημένα Στοιχεία  Εταιρεία Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 
 
Υπόλοιπο δανείων 2006 2005  2006 2005
Βραχυπρόθεσμα δάνεια σε Ευρώ 15.604 9.761  15.604 8.984 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια σε USD 3.949 3.799  2.430 1.017 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια σε RMB 632 105  0 0 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια σε TL 5 0  0 0 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια σε RUB 7 0  0 0 
Μακροπρόθεσμα δάνεια σε Ευρώ 3.825 5.006  3.128 5.006 
Μακροπρόθεσμα δάνεια σε USD 811 651  0 0 
Μακροπρόθεσμα δάνεια σε JPY 281 316  0 0 
Μακροπρόθεσμα δάνεια σε ZL 261 0  0 0 

 
(δ) Επιτόκιο 
 

• Τα πραγματικά επιτόκια με τα οποία επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσματα χρήσεως έχουν ως 
ακολούθως: 

 
Ενοποιημένα Στοιχεία  Εταιρεία 

Επιτόκιο δανείων 2006 2005  2006 2005
Βραχυπρόθεσμα δάνεια σε Ευρώ 4,38% 3,42%  4,38% 3,45% 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια σε USD 6,25% 5,30%  6,31% 5,22% 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια σε RMB 5,86% 5,86%    
Βραχυπρόθεσμα δάνεια σε TL 12,03%     
Μακροπρόθεσμα δάνεια σε Ευρώ 3,81% 3,40%  3,79% 3,40% 
Μακροπρόθεσμα δάνεια σε USD 5,85% 4,99%    
Μακροπρόθεσμα δάνεια σε JPY 0,97% 0,57%    
Μακροπρόθεσμα δάνεια σε ZL 5,12%    
 
 
13. Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους 
 
Η κίνηση της υποχρέωσης που έχει καταχωρηθεί στον Ισολογισμό έχει ως εξής: 
 
Ποσά σε χιλιάδες  ευρώ 

 Ενοποιημένα Στοιχεία  Εταιρεία 
 2006 2005 2006 2005
Υπόλοιπο έναρξης 1.1 1.051 972 1.039 942
Συναλλαγματική διαφοροποίηση -2 4 0 0
Χρησιμοποιημένη πρόβλεψη 0 -31 0 0
Πρόβλεψη στα αποτελέσματα 61 107 55 97
Υπόλοιπο λήξης 31.12 1.110 1.051 1.094 1.039
 
Οι σημαντικότερες αναλογιστικές υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της 
πρόβλεψης της Μητρικής εταιρείας είναι:  

- Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,1% και 
- Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 3% (ήτοι ο στόχος του ετήσιου πληθωρισμού του 

προγράμματος σύγκλισης πλέον ο κίνδυνος απόκλισης μίας ποσοστιαίας 
μονάδας) 
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14. Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 
 
Η κίνηση των κρατικών επιχορηγήσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων (της Μητρικής) έχει ως 
ακολούθως: 
 

Ενοποιημένα Στοιχεία  Εταιρεία Ποσά σε χιλιάδες  ευρώ 
 2006 2005 2006 2005

Υπόλοιπο έναρξης 1.1 444 491 444 491
Αποσβέσεις περιόδου -47 -47 -47 -47
Υπόλοιπο λήξεως 397 444 397 444
 
Τα έσοδα από αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων καταχωρούνται στα άλλα έσοδα της 
κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου. 
 
 
15. Λοιπές υποχρεώσεις 
 

Ποσά σε χιλιάδες  ευρώ Ενοποιημένα 
Στοιχεία 

 Εταιρεία 

 2006 2005 2006 2005
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.822 2.362 1.902 1.696
Έξοδα χρήσεως δουλεμένα 241 286 167 194
Υπόλοιπο λήξεως 3.063 2.649 2.069 1.890
 
 
16. Πληροφόρηση κατά τομέα 
 
Η δραστηριότητα της μητρικής εταιρείας αναλύεται σε δύο τομείς, τον κλάδο πλαστικών και τον 
κλάδο αιολικής ενέργειας: 
 

Πλαστικά  Αιολική 
Ενέργεια 

Ποσά σε χιλιάδες  ευρώ 
 
Ενοποιημένα στοιχεία 2006 2005  2006 2005
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 99.079 89.904  3.649 2.961 
Κόστος πωλήσεων 77.677 68.228  1.218 1.013 
Μικτά Κέρδη 21.403 21.677  2.432 1.947 
Κέρδη προ φόρων, 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 12.277 12.939  3.182 2.556 
Αποσβέσεις ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 3.058 2.713  773 626 
Κέρδη προ φόρων, 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 9.220 10.226  2.410 1.931 
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 847 605  186 171 
Κέρδη προ φόρων 8.205 10.519  2.223 1.760 
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Πλαστικά  Αιολική 
Ενέργεια 

Ποσά σε χιλιάδες  ευρώ 
 
Η εταιρεία 2006 2005  2006 2005
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 73.911 67.991  3.649 2.961 
Κόστος πωλήσεων 58.677 52.388  1.218 1.013 
Μικτά Κέρδη 15.235 15.604  2.432 1.947 
Κέρδη προ φόρων, 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 6.838 8.139  2.410 1.931 
Αποσβέσεις ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 1.876 1.616  773 626 
Κέρδη προ φόρων, 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 8.715 9.755  3.182 2.556 
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 602 401  186 171 
Κέρδη προ φόρων 6.304 8.128  2.223 1.760 
 
      

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ποσά σε χιλιάδες  ευρώ 
 
Ενοποιημένα στοιχεία 2006 2005 2006 2005
Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό 42.348 39.112 11.444 12.163
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 67.877 60.675 205 238
Σύνολο ενεργητικού 110.225 99.787 11.650 12.402
 0 0 0 0
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 5.924 4.446 1.250 3.128
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 34.232 30.268 1.878 1.878
Σύνολο παθητικού 40.155 34.714 3.128 5.006
 
 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ποσά σε χιλιάδες  ευρώ 
 
Η εταιρεία 2006 2005 2006 2005
Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό 39.742 36.390 11.444 12.163
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 57.290 51.421 205 238
Σύνολο ενεργητικού 97.033 87.810 11.650 12.402
  
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 4.051 3.829 1.250 3.128
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 29.258 24.067 1.878 1.878
Σύνολο παθητικού 33.309 27.896 3.128 5.006
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17. Άλλα έσοδα 
 
Ποσά σε χιλιάδες  ευρώ 

 
Ενοποιημένα 
Στοιχεία 

 Εταιρεία 

 2006 2005  2006 2005
Παροχή υπηρεσιών 41 104  41 434
Εκμισθώσεις 78 70  78 70
Κέρδη από εκποίηση ενσωμάτων παγίων 8 4  60 15
Κρατικές επιχορηγήσεις ενσώματων παγίων 
(απόσβεση) 47 47  47 47
Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων 60 0  59 0
Λοιπά έσοδα 406 578  81 84
Σύνολο 640 803  366 651
 
 
18. Έξοδα που επιβάρυναν τα κέρδη (προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων) 
 

Ενοποιημένα 
Στοιχεία 

 Εταιρεία Ποσά σε χιλιάδες  ευρώ 
 
α) Αποθέματα 2006 2005  2006 2005
Κόστος αποθεμάτων ενσωματωμένο στο Κόστος 
Πωληθέντων 63.464 53.948  

47.53
8 

42.08
6

 
 

Ενοποιημένα 
Στοιχεία 

 Εταιρεία Ποσά σε χιλιάδες  ευρώ 
 
β) Αποσβέσεις 2006 2005  2006 2005
Αποσβέσεις στο Κόστος Πωληθέντων 3.166 2.787  2.246 1.968
Αποσβέσεις στα Έξοδα Διάθεσης 378 130  198 99
Αποσβέσεις στα Έξοδα Διοίκησης 199 335  156 132
Αποσβέσεις στα Έξοδα R&D 48 42  48 42
Αποσβέσεις στα Άλλα έξοδα 39 44  0 0
Σύνολο αποσβέσεων στο λειτουργικό κόστος 3.830 3.339  2.649 2.242
 

Ενοποιημένα 
Στοιχεία 

 Εταιρεία Ποσά σε χιλιάδες  ευρώ 
 
γ) Παροχές στο προσωπικό 2006 2005  2006 2005
Δαπάνες προσωπικού (μισθοί, ημερομίσθια, εισφορές, λοιπές παροχές) 11.443 10.351  9.245 8.577
Αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 5 23  5 23
Πρόβλεψη για παροχές σε εργαζομένους 61 97  55 97
 11.509 10.471  9.305 8.697
    
Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στη λήξη της χρήσεως (άτομα) 582 517  308 304
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Ενοποιημένα 
Στοιχεία 

 Εταιρεία Ποσά σε χιλιάδες  ευρώ 
 
δ) Άλλα έξοδα 2006 2005  2006 2005
Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης (R&D) 329 294  329 294
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 218 9  200 0
Ζημίες από εκποίηση ενσωμάτων παγίων 37 11  3 11
Λοιπά έξοδα 475 576  4 6
Σύνολο 1.059 890  536 311
 
 
19. Χρηματοοικονομικό Κόστος (Καθαρό) 
 

Ποσά σε χιλιάδες  ευρώ 
Ενοποιημένα 
Στοιχεία Εταιρεία 

 2006 2005 2006 2005
Τόκοι και συναφή έξοδα -1.130 -957 -864 -734
Τόκοι και συναφή έσοδα 96 181 75 162
Σύνολο -1.033 -776 -789 -572
 
 
20. Κέρδη / Ζημίες από Συναλλαγματικές διαφορές 
 

 Ενοποιημένα 
Στοιχεία Εταιρεία 

Ποσά σε χιλιάδες  ευρώ 
 2006 2005 2006 2005
Συναλλαγματικές διαφορές έξοδα -1.632 -951 -228 -110
Συναλλαγματικές διαφορές έσοδα 1.515 1.919 215 495
Σύνολο -117 968 -13 384
 
 
21. Κέρδη / Ζημίες από Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
 

 Ενοποιημένα 
Στοιχεία Εταιρεία 

Ποσά σε χιλιάδες  ευρώ 
 2006 2005 2006 2005
Έξοδα / Ζημίες από χρηματοοικονομικά στοιχεία -64 -79 -64 -79
Έσοδα / Κέρδη από χρηματοοικονομικά στοιχεία 14 10 9 6
Σύνολο -51 -70 -55 -74
 
22. Φόρος εισοδήματος 
 

Ενοποιημένα 
Στοιχεία Εταιρεία 

Ποσά σε χιλιάδες  ευρώ 
 
Ανάλυση φόρου σε τρέχοντα και 
αναβαλλόμενο 2006 2005 2006 2005
Τρέχων φόρος 1.287 1.356 953 1.028
Αναβαλλόμενος φόρος και προσαρμογές 1.000 929 900 810
Σύνολο 2.287 2.286 1.853 1.839
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Ενοποιημένα Στοιχεία Ποσά σε χιλιάδες  ευρώ 

 
Ανάλυση φόρου εισοδήματος 2006 2005 
Αποτελέσματα (Κέρδη) προ φόρων 10.429  12.279 
Φόρος εισοδήματος 2.857 27,40% 3.716 30,26% 

Αναλογούν φόρος στις  μόνιμες διαφορές -988  -1.318  

Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων 543  0  

Διαγραφή αναβαλλόμενης απαίτησης από ζημίες 52  0  

Προσαρμογή υπολοίπου αναβαλλόμενου φόρου 
εισοδήματος στο συντελεστή συμψηφισμού -179  -110  

Λοιπές προσαρμογές 2  -2  

Φόρος εισοδήματος στα αποτελέσματα χρήσεως 2.287 21,93% 2.286 18,61% 
 
 
 
Ποσά σε χιλιάδες  ευρώ 
 Η Εταιρεία 
Ανάλυση φόρου εισοδήματος 2006 2005 
Αποτελέσματα (Κέρδη) προ φόρων 8.527  9.888  

Φόρος εισοδήματος 2.473 29,00% 3.164 32,00% 

Αναλογούν φόρος στις  μόνιμες διαφορές -987  -1.218  

Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων 543  0  

Διαγραφή αναβαλλόμενης απαίτησης από ζημίες 0  0  

Προσαρμογή υπολοίπου αναβαλλόμενου φόρου 
εισοδήματος στο συντελεστή συμψηφισμού -179  -110  

Λοιπές προσαρμογές 2  2  

Φόρος εισοδήματος στα αποτελέσματα χρήσεως 1.853 21,73% 1.839 18,59% 
 
 
23. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 
• Οι συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας 

και της προηγούμενης χρήσης, αναλύονται ως ακολούθως (ποσά σε ευρώ): 
 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ              Μητρική εταιρεία -   
θυγατρικές Μεταξύ των θυγατρικών 

 2006 2005 2006 2005
Πωλήσεις / Αγορές αποθεμάτων 6.992 5.824 997 227
Παροχή υπηρεσιών 37 39 367 397
Πωλήσεις / Αγορές παγίων 382 473 - -
 
• Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών 

της σωρευτικά στη λήξη της τρέχουσας και της προηγούμενης περιόδου, ανέρχονται στα 
ακόλουθα ποσά (σε ευρώ): 

 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Μητρική εταιρεία - 
θυγατρικές Μεταξύ των θυγατρικών 

 2006 2005 2006 2005
Εμπορικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις 5.488 6.008 48 116
Λοιπές απαιτήσεις / υποχρεώσεις 500 914 1.124 -
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• Οι συναλλαγές της εταιρείας με τα διευθυντικά της στελέχη και τα μέλη της διοίκησης, 
καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις την τρέχουσα και την προηγούμενη χρήση 
έχουν ως ακολούθως: 

 
Ενοποιημένα Στοιχεία Εταιρεία Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

2006 2005 2006 2005
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών 
και μελών της διοίκησης 911 852 636 608 
 
 
24. Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις: 
 
1. Η μητρική εταιρεία έχει παραχωρήσει εγγυήσεις (με εγγυητικές επιστολές) για δάνεια 

ως ακολούθως: 
 
Α) Εγγυήσεις σε θυγατρικές εταιρείες: 
 
Θυγατρική εταιρεία Νόμισμα Ποσό σε Ξένο Νόμισμα
SHANGHAI HITEC PLASTICS CO. LTD Δολάριο U.S.A. (USD) 2.055.000
GUINEMONT B.V. Δολάριο U.S.A. (USD) 913.000
SENKROMA A.S. Δολάριο U.S.A. (USD) 700.000
GUINEMONT B.V. Γεν Ιαπωνίας 46.300.000
ROMCOLOR 2000 S.A. Ευρώ 550.000
 
Β) Λοιπές εγγυήσεις: 
Εγγυητικές επιστολές για διάφορες υποχρεώσεις Ευρώ 661.877,12  
 
2. Αγωγή ανταγωνίστριας εταιρείας 
 
Έχει ασκηθεί αγωγή από ανταγωνίστρια εταιρεία για ζημιά επτά εκατομμυρίων ευρώ. Κατά την 
κρίση της εταιρείας, η οποία στηρίζεται σε αξιολόγηση της νομικής της υπηρεσίας, η αγωγή αυτή 
θεωρείται αβάσιμη και κατά την τελική έκβασή της αναμένεται ότι δεν θα υπάρξουν οικονομικές 
συνέπειες για την εταιρεία. 
 
 
25. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις εταιρείας - Ομίλου: 
 

 Επωνυμία Εταιρείας Έδρα Ανέλεγκτες φορολογικά 
χρήσεις 

Αριθμός ανέλεγκτων 
χρήσεων 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 2006 1 

ΕΤΕΠΛΑ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 2000 – 2006 7 

ROMCOLOR 2000 S.A. ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2006 1 

GLOBAL COLORS POLSCA S.A. ΠΟΛΩΝΙΑ 2002 – 2006 5 

SENKROMA A.S. ΤΟΥΡΚΙΑ 2002 – 2006 5 

SHANGHAI HI-TECH  PLASTICS CO  ΚΙΝΑ 2006 1 

STALKER GLOBAL COLOR LLC ΡΩΣΙΑ 2005 – 2006 1 

PLASTIKA KRITIS FAR EAST LTD ΚΥΠΡΟΣ 2001 – 2006 6 

RAINBOW TECHNOLOGIES LTD ΚΥΠΡΟΣ 2000 – 2006 7 

GUINEMONT B.V. ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2004 – 2006 3 
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26. Αναταξινομήσεις κονδυλίων: 

 
Ορισμένα κονδύλια της προηγούμενης χρήσεως 2005 αναταξινομήθηκαν σε σχέση με 
προηγούμενες δημοσιεύσεις τους για λόγους παρουσίασης: 
 
Πιο συγκεκριμένα: 
Α) Αναβαλλόμενη απαίτηση φόρου εισοδήματος 1.245 χιλ. ευρώ συμψηφίστηκε με 
αναβαλλόμενη υποχρέωση φόρου εισοδήματος στην ίδια φορολογική αρχή 
Β) Διαθέσιμα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία ποσού 239 χιλ. μεταφέρθηκαν από το 
κυκλοφορούν στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
Γ) Δόσεις μακροπροθέσμων υποχρεώσεων πληρωτέες στην επόμενη χρήση ποσού 1.878 χιλ. 
ευρώ μεταφέρθηκαν εμφανίστηκαν διακεκριμένα στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Δ) Κέρδη / Ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές ποσού – 968 χιλ. ευρώ καθώς και Κέρδη / 
Ζημίες από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ποσού 70 χιλ. ευρώ διαχωρίστηκαν από τα 
άλλα έσοδα / έξοδα της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως και εμφανίστηκαν διακεκριμένα. 
 
 
27. Λοιπές πληροφορίες 
 
Στις 13/12/2006 με απόφαση του Εμπορικού Δικαστηρίου του St Etienne της Γαλλίας 
κατοχυρώθηκε στην εταιρία μας έναντι του ποσού των 500,000 ευρώ το ενεργητικό (εξοπλισμός, 
αποθέματα, φήμη και πελατεία) των εταιριών Polyane και Prolene που ευρίσκοντο σε 
εκκαθάριση εν λειτουργία. Οι δύο εταιρίες δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή αγροτικών 
φύλλων και κατείχαν μερίδιο άνω του 50% στη γαλλική αγορά φύλλων κάλυψης θερμοκηπίων, 
ενώ πραγματοποιούσαν και σημαντικές εξαγωγές. 
 
Στη συνέχεια, ιδρύθηκε στη Γαλλία η S.P.F.P. SAS, κατά 100% θυγατρική της εταιρίας μας με 
μετοχικό κεφάλαιο 1,500,000 ευρώ, η οποία εξαγόρασε το ενεργητικό των δύο εταιριών και 
ξεκίνησε τη λειτουργία της στα τέλη Δεκεμβρίου. Λόγω του πολύ μικρού διαστήματος 
λειτουργίας μέχρι την 31/12/2006 και του γεγονότος ότι η εταιρία δεν θα κλείσει χρήση στις 
31/12/2006 αλλά υπερδωδεκάμηνη χρήση στις 31/12/2007, η SPFP θα ενοποιηθεί για πρώτη 
φορά με τις οικονομικές καταστάσεις της 31/3/2007. 
 
 
28. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού: 

 
Το Φεβρουάριο του 2007 η κατά 100% θυγατρική μας Guinemont B.V. (εταιρία holding με έδρα 
την Ολλανδία) πώλησε μειοψηφική της συμμετοχή σε εταιρία του εξωτερικού. Εκ της πώλησης 
προέκυψε κέρδος ύψους 1.721.825 ευρώ σε σχέση με τη λογιστική αξία της συμμετοχής. Το 
ποσό αυτό θα απεικονισθεί στα ενοποιημένα κέρδη της χρήσης 2007. Το αντίτιμο της πώλησης 
θα εισπραχθεί τμηματικά, με έντοκες δόσεις μέχρι την 20/12/2009. 
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11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
 
1.1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία 
 
Στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονομικά στοιχεία που 
είναι απαραίτητα, για τη σωστή εκτίμηση της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής κατάστασης, 
των αποτελεσμάτων και των προοπτικών της εταιρίας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής “η 
Εταιρία”) από τους επενδυτές και τους συμβούλους επί των επενδύσεων τους. Οι επενδυτές που 
ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες στα γραφεία της εταιρίας στο Ηράκλειο Κρήτης (ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου) τηλ. 2810-308500. 
Υπεύθυνος: κ. Μαροπάκης Ιωάννης. 
 
Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου καθώς και για την 
ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σ΄ αυτό είναι: 
 

α. ο κ. Μιχαήλ Λεμπιδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, κάτοικος Ηρακλείου 
Κρήτης, τηλ. 2810-308500. 

β. ο κ. Γεώργιος Βαλεργάκης, Προϊστάμενος Λογιστηρίου της εταιρίας, κάτοικος 
Ηρακλείου Κρήτης, τηλ. 2810-308500. 

γ. ο κ. Ιωάννης Μαροπάκης , Λογιστής  της εταιρίας, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, τηλ. 
2810-308 500. 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας  δηλώνει ότι όλα τα  μέλη του έχουν λάβει γνώση του 
περιεχομένου του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και μαζί με τους συντάκτες του βεβαιώνουν 
υπεύθυνα ότι : 
 
α. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. 
β. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν μέχρι σήμερα λάβει χώρα γεγονότα η παράλειψη ή 
απόκρυψη των οποίων θα μπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή μέρος των 
στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο. 
 
1.2. Στοιχεία και παρατηρήσεις ελεγκτών 
 
Η Εταιρία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών χρήσεων που 
έκλεισαν στις 31.12.2000, 31.12.2001 και 31.12.2002 διενήργησε ο ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Δημήτριος Χ. Σμαΐλης (ΑΜΣΟΕΛ 12221 Α.Ε.Ο.Ε. - Φωκίωνος Νέγρη 3 τηλ. 8691100) ενώ τον 
τακτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης που έκλεισε στις 31.12.2006 διενήργησε ο ορκωτός Ελεγκτής 
Λογιστής Κ. Λώλος (ΑΜΣΟΕΛ 13821 Α.Ε. Ο.Ε.), οι οποίοι βεβαιώνουν ότι δεν υπήρξαν 
διαφωνίες μεταξύ των ιδίων και της Διοίκησης της εταιρίας επί των λογιστικών χειρισμών των 
χρήσεων 2000-2005, ενώ το σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι πλήρες και αξιόπιστο. Από τα 
σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου που παρατίθενται στο συνημμένο παράρτημα, δεν προκύπτουν 
δυσμενείς παρατηρήσεις που να επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της 
εταιρίας. 
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2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 
 
2.1. Γενικά 
 
Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρίας έχει διαμορφωθεί σε 27.379.200  κοινές ανώνυμες 
μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,32€ η καθεμία. 
 
Κάθε μετοχή της εταιρίας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται 
από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο όμως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο 
περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόμος. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται 
αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του Καταστατικού της εταιρίας και των νομίμων 
αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων. 
 
Το Καταστατικό της εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώματα υπέρ συγκεκριμένων μετόχων. 
 
Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες. 
 
Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. Οι μέτοχοι 
συμμετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρίας σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις του 
Καταστατικού. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή 
παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του μετόχου. Οι μέτοχοι ασκούν 
τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρίας, μόνο μέσω των Γενικών Συνελεύσεων. 
 
Οι μέτοχοι έχουν προνόμιο προτίμησης σε κάθε μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της 
εταιρίας ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 13, παράγραφος 5 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. 
 
Οι δανειστές του μετόχου και οι διάδοχοι τους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν 
την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρίας, 
ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή εκκαθάριση της, ούτε να αναμιχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη 
διοίκηση ή τη διαχείριση της. 
 
Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της 
Εταιρίας, ως προς τις σχέσεις του με αυτήν και υπόκειται στην Ελληνική Νομοθεσία. Κάθε 
διαφορά μεταξύ της Εταιρίας αφ’ ενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ’ ετέρου, 
υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε εταιρία ενάγεται μόνον 
ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της.   
 
Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Συγκύριοι μετοχής για να έχουν δικαίωμα ψήφου 
πρέπει να υποδείξουν εκπρόσωπο που θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, μέχρι δε τον 
καθορισμό αυτόν αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους.   
 
Κάθε μέτοχος δικαιούται να μετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είτε 
αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου.  Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει 
να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα για τη 
συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία.  Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει  να 
κατατίθενται στην Εταιρία οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα εκπροσώπησης 
και να δίνεται στον μέτοχο απόδειξη για την είσοδό του στη Γενική Συνέλευση.   
Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τα παραπάνω θα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με 
την άδειά της.   
 
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5 % του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου : 
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α. Έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας τον έλεγχο της 
Εταιρίας σύμφωνα με τα άρθρα 40, 40ε του Ν. 2190/1920 και 

β.  Μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Συνέλευση μέσα σε 
χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα κατάθεσης 
της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση, οι αιτούντες 
μέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν τα θέματα, για τα οποία θα πρέπει να αποφασίσει η 
Γενική Συνέλευση. 

 
Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, δέκα (10)  ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
ελεγκτών της εκδότριας εταιρίας. 
 
Το μέρισμα κάθε μετοχής πληρώνεται στον κομιστή της Βεβαίωσης Δικαιούχου Μερίσματος μέσα 
σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις με την προσκόμιση της Βεβαίωσης στα γραφεία της Εταιρίας ή όπου 
αλλού ορισθεί. Ο τρόπος καταβολής θα ανακοινώνεται στους μετόχους από τον ημερήσιο τύπο. 
 
Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί για μία πενταετία παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου. 
 
2.2 Φορολογία Μερισμάτων 
 
Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Ν.2238/94, άρθρο 
109), οι εταιρίες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, βαρύνονται με φόρο 
35% επί των φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανομή των κερδών. 
 
Έτσι, τα μερίσματα καταβάλλονται στους μετόχους των ανωνύμων εταιριών από τα ήδη 
φορολογηθέντα στο νομικό πρόσωπο κέρδη και επομένως ο μέτοχος δεν έχει καμία φορολογική 
υποχρέωση επί του ποσού των μερισμάτων που εισπράττει. 
 
Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από μερίσματα θεωρείται η ημερομηνία έγκρισης του 
Ισολογισμού της εκάστοτε εταιρικής χρήσης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 
Εταιρίας. 
 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, από τα κέρδη τα οποία πραγματοποιούν σε 
κάθε χρήση οι θυγατρικές εταιρίες και διανέμονται μερίσματα, το μέρος των μερισμάτων που 
αντιστοιχεί στην μητρική εταιρία καταβάλλεται κατά την επόμενη χρήση (εκτός αν δοθεί 
προμέρισμα στην ίδια χρήση ) και συνεπώς περιέχεται στα κέρδη της μητρικής εταιρίας της 
επόμενης χρήσης. Τα δε μερίσματα  από τα κέρδη της μητρικής εταιρίας που σχηματίζονται κατά 
ένα μέρος από τα διανεμόμενα κέρδη των εταιριών στις οποίες συμμετέχει, εφόσον διανεμηθούν, 
καταβάλλονται στην επόμενη από την λήψη τους χρήση. 
 
 
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 
3.1 Γενικές Πληροφορίες  
 
Η εταιρία “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ” ιδρύθηκε το 1970 με τη μορφή Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης στην περιοχή 
“Φοινικιά” Ηρακλείου Κρήτης.  
 
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 1992 η εταιρία μετεγκαταστάθηκε σε νέο εργοστάσιό στη ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου. 
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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. 
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. 
 
3.2 Ιστορικό 
 
Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1970 στο Ηράκλειο Κρήτης με αντικείμενο την παραγωγή πλαστικών 
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας. Οι σημαντικότεροι  σταθμοί στην πορεία της 
εταιρίας από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα είναι οι εξής:  
 
1970 Ιδρύεται η Εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ από τον Ιωάννη Λεμπιδάκη με τη μορφή 

Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με πρώτο αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή 
πλαστικών φύλλων για αγροτικές χρήσεις. 

1973 Ξεκινάει η παραγωγή σωλήνων πολυαιθυλενίου οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην 
άρδευση, την ύδρευση πόλεων, τις τηλεπικοινωνίες και το φυσικό αέριο. 

1974 Μετατροπή της Εταιρίας σε Ανώνυμη Εταιρία. 
1980 Η Εταιρία προχωρεί στην καθετοποίηση των δραστηριοτήτων της με την παραγωγή των 

masterbatches. Πρόκειται για συμπυκνώματα χημικών πρόσθετων και χρωμάτων που 
χρησιμοποιούνται σαν πρώτες ύλες από τις βιομηχανίες πλαστικών για να προσδώσουν 
συγκεκριμένες ιδιότητες στα προϊόντα τους ενώ χρησιμοποιούνται και από την ίδια την 
εταιρία στην παραγωγή πλαστικών φύλλων και σωλήνων.    

1986 Η Εταιρία ξεκινάει, πρώτη στον κόσμο, την παραγωγή φύλλων κάλυψης θερμοκηπίων 3-
στρώσεων. 

1989 Η Εταιρία προχωράει σε ένα τριετές επιχειρηματικό σχέδιο που αφορά την 
μετεγκατάστασή της σε νέο εργοστάσιο στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, την 
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επέκταση των μονάδων παραγωγής φύλλων 3 - στρώσεων και masterbatches, τον 
εκσυγχρονισμό και την αυτοματοποίηση όλων των γραμμών παραγωγής και τη 
δημιουργία μονάδας ανακύκλωσης πλαστικών.   

1992 Η Εταιρία ξεκινάει την παραγωγή  γεωμεμβρανών για τη στεγανοποίηση 
λιμνοδεξαμενών, χωματερών και άλλων τεχνικών έργων, είναι δε ο μοναδικός 
παραγωγός αυτού του προϊόντος στην Ελλάδα.  

1994 Ιδρύεται στη Ρουμανία εταιρία  “joint-venture”, η Romcolor 2000 SA, που από τον 
Απρίλιο 1997 έχει ξεκινήσει την παραγωγή masterbatches για κάλυψη της τοπικής 
αγοράς και των άλλων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. 

1997 Αρχίζει η υλοποίηση σημαντικού επενδυτικού προγράμματος για τον εκσυγχρονισμό 
όλων των μονάδων παραγωγής, την αύξηση της δυναμικότητας της εταιρίας και την 
εισαγωγή σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης αποθηκών (logistics), το οποίο 
ολοκληρώθηκε το 1998. Όλες οι δραστηριότητες της εταιρίας πιστοποιούνται κατά ISO 
9001. 

1999 Εισαγωγή των μετοχών της Εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου 
Αξιών Αθηνών. 

2000 
 

Επέκταση των εγκαταστάσεων της εταιρίας με τη δημιουργία νέας μονάδας 
ανακύκλωσης και την κατασκευή νέων αποθηκευτικών χώρων, εκτάσεως 5.280 τ.μ. Την 
ίδια χρονιά παραγγέλλονται 5 νέες γραμμές παραγωγής masterbatches. Τέλος λαμβάνεται 
προέγκριση για την δημιουργία αιολικού πάρκου ισχύος 5,94 MW στο νομό Λασιθίου. 

2001 
 

Μεγέθυνση και περαιτέρω διεθνοποίηση του ομίλου με την εξαγορά του 76,87% της 
εταιρίας Senkroma στην Τουρκία την ίδρυση της Global Colors Polska στην Πολωνία και 
της Comptrade στη Γερμανία. Επίσης τον Μάρτιο η θυγατρική στην Κίνα, Shanghai 
HiTec Plastics Co λαμβάνει άδεια λειτουργίας και ξεκινούν τα σχέδια για την ανέγερση 
νέου εργοστασίου σε ιδιόκτητο οικόπεδο. Παράλληλα παραγγέλλεται νέα υπερσύγχρονη 
γραμμή παραγωγής αγροτικών φύλλων η οποία αυξάνει τη δυναμικότητα της μονάδας 
κατά 50%. Τέλος τον Οκτώβριο λαμβάνεται άδεια για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας ενώ τον Δεκέμβριο δίνεται και η άδεια εγκατάστασης του αιολικού πάρκου. 

2002 Ολοκληρώνεται η ανέγερση του εργοστασίου της θυγατρικής στην Κίνα Shanghai HiTec 
Plastics. Παράλληλα υλοποιείται η εγκατάσταση της νέας γραμμής παραγωγής φύλλου 
και αποπερατώνονται οι εργασίες για την δημιουργία του αιολικού πάρκου. Ακόμα 
εξαγοράζεται επιπλέον 23,12% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας στην 
Τουρκία Senkroma, η οποία ελέγχεται πλέον κατά 98,87% από την εταιρία. 

2003 
 

Αρχές του έτους τίθενται σε παραγωγική λειτουργία οι νέες γραμμές παραγωγής 
αγροτικών φύλλων στην Ελλάδα και την Κίνα. Τον Ιούλιο ξεκινάει η λειτουργία του 
Αιολικού Πάρκου. Τον Αύγουστο ολοκληρώνεται η μετεγκατάσταση του εργοστασίου 
στην Τουρκία σε νέο χώρο και τίθενται σε λειτουργία εκεί νέες γραμμές παραγωγής 
masterbatches. Τον Σεπτέμβριο ολοκληρώνεται η εγκατάσταση νέας γραμμής παραγωγής 
masterbatches στην Πολωνία και τίθενται σε λειτουργία. Τέλος ο τομέας Masterbatches 
της εταιρίας πιστοποιείται με ISO 18000 που αφορά την επαγγελματική ασφάλεια των 
εργαζομένων.    

2004 Στα μέσα του έτους ολοκληρώνεται πλήρης εκσυγχρονισμός της μεγάλης γραμμής 
παραγωγής αγροτικών φύλλων. Το 2ο εξάμηνο γίνεται αναβάθμιση του Αιολικού 
Πάρκου από τα 5,94MW στα 7,65MW. Όλα τα τμήματα της εταιρίας πιστοποιούνται 
βάσει του προτύπου ISO 18000. 

2005 Από το μήνα Ιούλιο αυξάνεται η παραγόμενη ενέργεια από το αιολικό πάρκο της εταιρίας 
σε 11,9 MW. Ολοκληρώνεται η εγκατάσταση νέας γραμμής παραγωγής στη θυγατρική 
μας στην Ρουμανία που τριπλασιάζει την παραγωγική ικανότητα του εκεί εργοστασίου. 
Επίσης προχωρεί η υλοποίηση  νέας παραγωγικής επένδυσης από τη θυγατρική μας στην 
Πολωνία με σκοπό την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας. 

2006 Ολοκληρώνεται η εγκατάσταση και ξεκινά η παραγωγή 2 νέων γραμμών παραγωγής 
masterbatches, στο Ηράκλειο και την Πολωνία. Εγκαθίσταται νέα γραμμή παραγωγής 
αγροτικών φύλλων. Τον Αύγουστο εξαγοράζεται το 85% (και στη συνέχεια το 99%) της 
ρωσικής εταιρίας παραγωγής masterbatches Stalker G.C. Το Δεκέμβριο εξαγοράζεται το 
ενεργητικό των γαλλικών εταιριών παραγωγής αγροτικών φύλλων Polyane & Prolene.  
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3.3 Αντικείμενο Εργασιών 
 
3.3.1 Τομείς δραστηριότητας της εταιρίας  
 
Η εταιρία δραστηριοποιείται στη βιομηχανική παραγωγή και διάθεση προϊόντων πλαστικού που 
χρησιμοποιούνται στη γεωργία, τα τεχνικά έργα και ως πρώτες ύλες στη βιομηχανία πλαστικών: 
 
• Στον αγροτικό τομέα απευθύνονται τα φύλλα κάλυψης θερμοκηπίων καθώς και φύλλα για 

άλλες γεωργικές εφαρμογές, οι σωλήνες άρδευσης και οι μεμβράνες στεγανοποίησης 
λιμνοδεξαμενών. 

 
• Στα τεχνικά έργα απευθύνονται οι σωλήνες ύδρευσης, προστασίας καλωδίων και διανομής 

φυσικού αερίου καθώς και οι μεμβράνες στεγανοποίησης. 
 
• Στις βιομηχανίες πλαστικών, η εταιρία διαθέτει τα masterbatches (συμπυκνώματα χρωστικών 

ουσιών και προσθέτων), και προϊόντα ανακύκλωσης πλαστικού. 
 
• Από τα μέσα του 2003 η εταιρία ξεκίνησε μια νέα δραστηριότητα που αφορά την παραγωγή 

και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται σε Αιολικό Πάρκο στην Ανατολική Κρήτη.  
 
Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας  

Η εταιρία διαθέτει το υπ΄ αριθμ. 1004807 Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας με τίτλο “Ασημί Πλαστικά 
Φύλλα για επίτευξη ΄΄Δροσισμού΄΄ σε αγροτικές καλλιέργειες υπό κάλυψη , που ισχύει μέχρι τις 
01/10/2022, το οποίο χρησιμοποιεί για την παραγωγή προϊόντων στις εγκαταστάσεις της. 
 
3.3.2 Παραγόμενα προϊόντα 
 
Προϊόντα για τη γεωργία 
 
• Πλαστικά φύλλα για αγροτικές χρήσεις 
  
Πρόκειται για πλαστικά φύλλα τεχνολογίας 3-στρώσεων που χρησιμοποιούνται σε γεωργικές 
εφαρμογές όπως η κάλυψη θερμοκηπίων, η χαμηλή κάλυψη, η εδαφοκάλυψη, η απολύμανση 
εδάφους, η ενσίρωση κ.ά. Η εταιρία παράγει επίσης φύλλο πολυαιθυλενίου που χρησιμοποιείται 
για αστικές και οικοδομικές χρήσεις.  
 
• Σωλήνες Άρδευσης 
 
Η εταιρία παράγει σωλήνες πολυαιθυλενίου που χρησιμοποιούνται για άρδευση αγροτικών 
καλλιεργειών (θερμοκήπια, αμπέλια, ελιές, οπωροκηπευτικά κλπ). 
 
Προϊόντα για τα τεχνικά έργα 
 
• Γεωμεμβράνες 
 
Πρόκειται για πλαστικά φύλλα πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου μεγάλου πάχους που 
χρησιμοποιούνται στη στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενών, χωματερών, αρδευτικών καναλιών, 
σηράγγων, μεταλλείων, χημικών βιομηχανιών, δεξαμενών υγρών αποβλήτων, δεξαμενών 
ιχθυοτροφείων και άλλων τεχνικών έργων.  
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• Σωλήνες ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών και φυσικού αερίου 
 
Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο σε δίκτυα ύδρευσης 
πόλεων (όπου το πολυαιθυλένιο αντικαθιστά σταδιακά το PVC), στις τηλεπικοινωνίες για 
προστασία καλωδίων οπτικών ινών και στη διανομή φυσικού αερίου στις πόλεις. 
 
Προϊόντα για τη βιομηχανία πλαστικών 
 
• Masterbatches 
 
Τα προϊόντα αυτά είναι συμπυκνώματα χρωστικών ουσιών ή/και χημικών πρόσθετων που 
χρησιμοποιούνται από τις βιομηχανίες πλαστικών προκειμένου να προσδώσουν χρήσιμες ιδιότητες 
στα προϊόντα τους (χρώμα, διάρκεια ζωής κ.λ.π.). 
 
• Ανακύκλωση Πλαστικών 
 
Η εταιρία λειτουργεί από το 1992 μονάδα ανακύκλωσης πλαστικών, η οποία ανακυκλώνει  scrap 
από βιομηχανίες πλαστικών καθώς και χρησιμοποιημένα πλαστικά (κιβώτια, αγροτικά φύλλα κλπ.)  
 
Τα χρησιμοποιημένα πλαστικά μετά από την επεξεργασία τους μετατρέπονται σε πρώτη ύλη που 
χρησιμοποιείται σε εφαρμογές χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις ποιότητας (π.χ. φύλλα υπαίθριας 
κάλυψης ζωοτροφών) και ενισχύει λόγω του χαμηλού κόστους της την ανταγωνιστικότητα της 
επιχείρησης στη διεθνή αγορά. 
 
Αιολική Ενέργεια 
 
Από το Μάιο του 2003 ξεκίνησε τη λειτουργία του το αιολικό πάρκο της εταιρίας, ισχύος 5,94 
MW στην Ανατολική Κρήτη. Στις αρχές του 2004 ελήφθη από το Υπ. Ανάπτυξης έγκριση για 
επέκτασή του από 5,94 MW στα 11,9 MW. Το πρώτο μέρος της επέκτασης (1,71 MW) 
λειτούργησε εντός του καλοκαιριού του 2004 ενώ τα άλλα 4,25 MW τέθηκαν σε λειτουργία τον 
Ιούνιο του 2005. Το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται πωλείται στη ΔΕΗ με βάση 10ετές 
συμβόλαιο.  
 
3.3.3 Οργάνωση Παραγωγής  
 
Παραγωγική διαδικασία 
 
Η διαδικασία βιομηχανικής παραγωγής της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ συνίσταται στην επεξεργασία 
και μεταποίηση της βασικής πρώτης ύλης, που είναι κυρίως το πολυαιθυλένιο με σκοπό τη 
μαζική παραγωγή των βασικών της προϊόντων (φύλλα, σωλήνες, γεωμεμβράνες, masterbatches). 
 
Το πολυαιθυλένιο είναι ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα της βιομηχανίας πετροχημικών. Δεν 
παράγεται στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα η εταιρία να το εισάγει από γνωστούς οίκους του 
εξωτερικού όπως η Polimeri Europa, η Repsol, η Sabic, αλλά και από χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης. Η επάρκεια των πρώτων υλών είναι εξασφαλισμένη, καθότι η αγορά αυτή βρίσκεται 
σε ισορροπία, ενώ οι τιμές καθορίζονται από τη διεθνή αγορά με βάση την προσφορά και 
ζήτηση. Για την παραγωγή των masterbatches η εταιρία χρησιμοποιεί χρωστικές ύλες και άλλα 
χημικά πρόσθετα τα οποία επίσης εισάγονται από το εξωτερικό. 
 
Οι σχέσεις της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ με τους διεθνείς προμηθευτές της είναι άριστες και είναι 
αξιοσημείωτο ότι λόγω του μεγέθους της η εταιρία είναι σε θέση να εξασφαλίζει προνομιακές 
τιμές. 
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Το εργοστάσιο της εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου περιλαμβάνει 4 τομείς παραγωγικής 
δραστηριότητας : 
 

      α) Τομέας παραγωγής αγροτικών φύλλων και μεμβρανών, με 5 γραμμές παραγωγικής 
δυναμικότητας 25.000 τόνων ετησίως. Εφαρμόζεται η τεχνολογία αιχμής των 3-στρώσεων με 
δυνατότητα παραγωγής φύλλων πλάτους μέχρι 17 μέτρων (από τα πλατύτερα διεθνώς) και 
γεωμεμβρανών με πάχος μέχρι 2 χιλιοστά. Η παραγωγή ελέγχεται on-line μέσω ειδικού 
συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή που ανέπτυξε το τμήμα Engineering της εταιρίας. 
 
β)  Τομέας παραγωγής masterbatches με 11 γραμμές παραγωγής δυναμικότητας 20.000 τόνων 
ετησίως. Οι γραμμές παραγωγής είναι της πλέον σύγχρονης γερμανικής και ελβετικής 
τεχνολογίας και ελέγχονται on-line με σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 
γ) Τομέας παραγωγής σωλήνων πολυαιθυλενίου, με 3 γραμμές παραγωγικής δυναμικότητας 
6.000 τόνων ετησίως. Από το 1997  παράγονται και σωλήνες μεγάλων διατομών που 
χρησιμοποιούνται στα μεγάλα έργα υποδομής (ύδρευση πόλεων, φυσικό αέριο).  

 
δ) Τομέας ανακύκλωσης πλαστικών, παραγωγικής δυναμικότητας 4.000 τόνων ετησίος, ο οποίος 
περιλαμβάνει 2 γραμμές κοκκοποίησης και μία πλήρη γραμμή πλυντηρίων με παράλληλη 
επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση του νερού. Οι γραμμές παραγωγής έχουν τη δυνατότητα 
να επεξεργάζονται τόσο βιομηχανικά σκράπ όσο και πλαστικά απορρίμματα. 
 
Διαχείριση Αποθηκών (Logistics) 
 
Με μεγάλη επένδυση που πραγματοποίησε το 1998 η εταιρία εγκατέστησε πρωτοποριακά για τον 
κλάδο της συστήματα Logistics (οργάνωση παραγγελιοληψίας, προγραμματισμού παραγωγής, 
αποθηκών & διανομών) που  αναβάθμίσαν το επίπεδο εξυπηρέτησης της πελατείας και μείωσαν 
εσωτερικά το κόστος λειτουργίας.  
 
Μηχανογράφηση  
 
Η παραγωγική διαδικασία και οι οικονομικές-διοικητικές υπηρεσίες είναι πλήρως 
μηχανογραφημένες με δίκτυο υπολογιστών. Υπάρχει σύνδεση on-line με τα Υποκαταστήματα 
Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Το Τμήμα Μηχανογράφησης της εταιρίας αποτελείται από 5 
στελέχη. 
 
3.3.4 Έρευνα – Ανάπτυξη-Διασφάλιση Ποιότητας  
 
Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας 
 
Το τμήμα αυτό απασχολεί σε μόνιμη βάση 5 επιστήμονες και 6 τεχνικούς, είναι δε εξοπλισμένο 
με τα πιο σύγχρονα όργανα μετρήσεων και ελέγχου. Οι μονάδες Φύλλων, Σωλήνων και 
Μasterbatches είναι πιστοποιημένες με ISO 9001  - 2000 και η μονάδα  Ανακύκλωσης με ISO 
9002  - 2000.  
 
Τμήμα Έρευνας-Ανάπτυξης Προϊόντων 
 
Η εταιρία διατηρεί άρτια οργανωμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης  επανδρωμένο με 5 
επιστήμονες και 2 τεχνικούς που ασχολούνται σε συνεχή βάση με την ανάπτυξη νέων προϊόντων 
και τη βελτίωση των υπαρχόντων, πολλές φορές σε συνεργασία με Ερευνητικά Ινστιτούτα, 
Πανεπιστήμια, ξένες εταιρίες, αλλά και πελάτες της εταιρίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι για την 
ανάπτυξη ειδικών φύλλων θερμοκηπίων και τις σχετικές έρευνες, έχει κατασκευαστεί και 
λειτουργεί θερμοκήπιο της εταιρίας στο Τυμπάκι Κρήτης όπου δοκιμάζονται όλα τα νέα είδη 
φύλλων πριν τεθούν σε εμπορική διάθεση. Για τον ίδιο σκοπό δημιουργήθηκαν το 2003 2 νέοι 
πειραματικοί σταθμοί στην περιοχή Καλέσα του Δήμου Γαζίου.  



ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.                                                                    ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 

 50

 
Ειδικότερα την τελευταία τριετία η έρευνα επικεντρώθηκε στα εξής σημεία : 
 
Στον τομέα των φύλλων η έρευνα επικεντρώθηκε στην αξιολόγηση νέων πρώτων υλών και στην 
αξιοποίησή τους σε φύλλα γεωργικών χρήσεων. Επίσης εντάθηκε η έρευνα για τα αποτελέσματα 
που μπορεί να φέρουν  φωτοεκλεκτικά φύλλα στις καλλιέργειες, καθώς και σε φύλλα που 
προσφέρουν δροσισμό όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, ενώ συνεχίζονται οι 
πειραματισμοί για ειδικά φύλλα που μπορούν να περιορίζουν τις προσβολές των καλλιεργειών 
από ασθένειες και έντομα.  Όσον αφορά στα masterbatches η έρευνα έχει επικεντρωθεί την 
τελευταία τριετία στα υψηλής προστιθέμενης αξίας masterbatches και στα συμπυκνώματα με 
υψηλή περιεκτικότητα προσθέτων ώστε να αναπτυχθούν προϊόντα που θα επιτρέψουν την 
πρόσβαση σε νέες αγορές. Στους σωλήνες ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη σωλήνων 
φυσικού αερίου και ύδρευσης, ενώ στις μεμβράνες τελειοποιήθηκε η μεμβράνη πάχους 2 
χιλιοστών και οι μεμβράνες πολυπροπυλενίου.  
 
Τμήμα Engineering 
 
Για την ανάπτυξη αυτοματισμών και άλλων τεχνολογικών συστημάτων για τις ανάγκες της 
εταιρίας υπάρχει Τμήμα Engineering, επανδρωμένο με  ειδικούς επιστήμονες. Το Τμήμα αυτό 
σχεδιάζει τις νέες επενδύσεις, επιλέγει τον εξοπλισμό και συνδυάζει συστήματα διαφορετικών 
υποκατασκευαστών ώστε να επιτύχει πρωτότυπες και ευέλικτες λύσεις που να ταιριάζουν 
καλύτερα στις ανάγκες της εταιρίας, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Επίσης, αναπτύσσει  
συστήματα αυτοματισμών με ηλεκτρονικούς υπολογιστές για τον έλεγχο της παραγωγικής 
διαδικασίας. 
 
3.4 Δίκτυο Πωλήσεων και Διανομής  
 
Το πελατολόγιο της εταιρίας παρουσιάζει μεγάλη γεωγραφική  ευρύτητα και διασπορά (πάνω 
από 2.500 πελάτες). Κανένας από τους πελάτες δεν ξεπερνάει σε τζίρο το 5% του συνολικού 
κύκλου εργασιών.  
 
3.4.1 Πωλήσεις στην Εσωτερική Αγορά 
 
Τα αγροτικά φύλλα και οι σωλήνες άρδευσης της εταιρίας διατίθενται σε όλη την Ελλάδα μέσω 
καταστημάτων γεωργικών εφοδίων, Γεωργικών Ενώσεων και Συνεταιρισμών. Το δίκτυο 
πωλήσεων της εταιρίας καλύπτει περίπου 1.500 σημεία πώλησης (καταστήματα) που εστιάζονται 
κυρίως στις αγροτικές περιοχές της χώρας. Οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ και πωλήσεων της εταιρίας, 
επισκέπτονται σε συνεχή βάση τις αγροτικές περιοχές ώστε να εξασφαλίζουν την καλύτερη 
δυνατή εξυπηρέτηση στους διανομείς της εταιρίας αλλά και να έρχονται σε απευθείας επαφή με 
τους γεωργούς για τεχνική ενημέρωση και προώθηση νέων προϊόντων. 
 
Τα masterbatches διατίθενται απευθείας από την εταιρία στις βιομηχανίες πλαστικών. Πελάτες 
της εταιρίας είναι όλες οι μεγάλες βιομηχανίες πλαστικών στην Ελλάδα, αλλά και εκατοντάδες 
μικρότερες επιχειρήσεις του κλάδου. 
 
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση της πελατείας, η εταιρία διατηρεί αποθήκες στην Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη, ενώ υπάρχουν εξειδικευμένοι πωλητές που βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με 
τους πελάτες. 
 
3.4.2 Πωλήσεις στο Εξωτερικό 
 
Οι εξαγωγές θεωρούνται κλειδί για τη μελλοντική ανάπτυξη της εταιρίας. 
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Τις αγορές του εξωτερικού αναπτύσσει και υποστηρίζει το Τμήμα Εξαγωγών με 4 υπεύθυνους 
πωλήσεων που ταξιδεύουν σε συνεχή βάση για προώθηση των προϊόντων της εταιρίας. 
 
Τα αγροτικά φύλλα διατίθενται στο εξωτερικό κυρίως σε μεγάλες επιχειρήσεις διανομής 
αγροτικών εφοδίων ενώ τα masterbatches σε βιομηχανίες πλαστικών, κυρίως με την υποστήριξη 
τοπικών αντιπροσώπων. 
 
Εκτός της διαφήμισης στον κλαδικό και ειδικό τύπο και άλλων μέσων προώθησης, η εταιρία 
συμμετέχει σε εκθέσεις στο εσωτερικό, αλλά και σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού.  
 
3.5  Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 
 
3.5.1 Γήπεδα-Κτιριακές Εγκαταστάσεις  
 
Η εταιρία διαθέτει δύο ιδιόκτητα εργοστάσια, το παλαιότερο στη Φοινικιά Ηρακλείου και το 
σύγχρονο στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου.  
 
α) Εργοστάσιο ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου 
 
Πρόκειται για το νέο σύγχρονο εργοστάσιο της Εταιρίας, που είναι εγκατεστημένο στη 
βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. Έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο έκτασης 55.728,39 τ.μ. και 
καλύπτει 26.107 τ.μ. στεγασμένης επιφάνειας. Διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις 
υποδομής (δρόμους, δίκτυα ηλεκτρισμού, ύδρευσης, κλπ). Στους χώρους του λειτουργούν 
σήμερα το σύνολο των παραγωγικών μονάδων της εταιρίας, οι αποθήκες, το συνεργείο 
κατασκευών, το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου - Έρευνας και Ανάπτυξης και οι Διοικητικές 
Υπηρεσίες.  
 
Όπως προκύπτει από την έκθεση νομικού ελέγχου της εταιρίας, το παραπάνω ακίνητο είναι 
ελεύθερο βαρών και ουδεμία διεκδικητική αγωγή έχει εγερθεί μέχρι σήμερα κατά της εταιρίας. 
 
β) Εγκαταστάσεις “Φοινικιάς” 
 
Πρόκειται για το αρχικό εργοστάσιο της εταιρίας που κτίστηκε σταδιακά από το 1970 μέχρι το 
1985 το οποίο καλύπτει 8.100 τ.μ. στεγασμένη επιφάνεια ενώ η συνολική έκταση του οικοπέδου 
είναι 22.934,6 τ.μ. Αποτέλεσε τη βασική παραγωγική μονάδα κατά τα πρώτα έτη ανάπτυξης της 
εταιρίας, ενώ από το 1992 όλες οι μονάδες παραγωγής έχουν μεταφερθεί στο νέο εργοστάσιο της 
εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου. Το 1994 ανακαινίσθηκε πλήρως και παραχωρείται έκτοτε 
έναντι ενοικίου για την πραγματοποίηση εμπορικών εκθέσεων καθώς επίσης και τμήμα του 
χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος για τις ανάγκες της εταιρίας. Είναι κατάλληλο και 
διαθέσιμο σε περίπτωση που οι μελλοντικές επενδύσεις της εταιρίας απαιτήσουν μεγαλύτερους 
χώρους. 
 
Επίσης υπάρχουν υποκαταστήματα της εταιρίας με ενοικιασμένους χώρους  αποθηκών και 
γραφείων στην Αθήνα 2.650 τ.μ και στη Θεσσαλονίκη ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2000 έχει 
μισθωθεί χώρος στην Ελάτεια Βοιωτίας στον οποίο και λειτουργεί μονάδα παραγωγής  
masterbatches. 
 
3.5.2  Μηχανολογικός Εξοπλισμός  
 
Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της εταιρίας είναι σε άριστη κατάσταση, μικρής ηλικίας και 
χαρακτηρίζεται από καινοτομία και εξειδίκευση. Καλύπτει τις 5 κύριες μονάδες παραγωγής : 

 
1) Αγροτικών φύλλων και μεμβρανών δυναμικότητας 25.000 τόνων 
2) Σωλήνων πολυαιθυλενίου δυναμικότητας 6.000 τόνων ετησίως. 
3) Μasterbatches δυναμικότητας 20.000 τόνων ετησίως. 
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4) Ανακύκλωσης πλαστικών, δυναμικότητας 4.000 τόνων ετησίως. 
5) Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 11,9 MW . 

 
 
3.6 Εξέλιξη μετοχικού κεφαλαίου 
 
Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο. 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε 27.379.200 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 
0,32 € η καθεμία. 
 
Μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου κατά την τελευταία τριετία: 
 
Το ιδρυτικό μετοχικό κεφάλαιο της ΑΒΕΕ “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ”  είχε οριστεί σε 12.000.000 
δρχ. διαιρούμενο σε 1.200 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη. Η κάλυψη 
του κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε εξ’ ολοκλήρου από τους ιδρυτές μετόχους ως εξής : 
                                                                         
α) Με την εισφορά του καθαρού ενεργητικού της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης “Πλαστικά 
Κρήτης Ε.Π.Ε.”, μετά από προηγούμενη αποτίμηση της Επιτροπής του άρθρου 9 του Νόμου 
2190/1920 από την οποία προέκυψε καθαρή θέση της Ε.Π.Ε. ύψους 10.362.026,60 και 
 
β)  Με εισφορές των εταίρων, συνολικού ποσού 1.637.973,4δρχ (ΦΕΚ 1663/31.07.1974). 

 
Την 31/12/1997 το μετοχικό κεφάλαιο είχε διαμορφωθεί στο ποσό του 1.186.000.000 δρχ. 
κατανεμόμενο σε 1.186.000 κοινές ονομαστικές μετοχές των 1.000 δρχ. εκάστη (ΦΕΚ 142 / 
12.01.1998). 
 
Με την από 28/6/1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων : α) όλες οι 
μετοχές της εταιρίας μετατράπηκαν σε ανώνυμες και β) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας 
αυξήθηκε  κατά 50.000.000 δρχ. με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών του 
Ν.1828/89 και έκδοση 50.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστης οι 
οποίες διατέθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής του καθενός 
στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας. Έτσι μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο 
διαμορφώθηκε σε  1.236.000.000 δρχ. κατανεμόμενο σε 1.236.000 ανώνυμες μετοχές των 1.000 
δρχ. εκάστη (εγκριτική απόφαση Νομάρχη Ηρακλείου Ε.Μ. 4742/15-1098). 
 
Με την από 5/10/1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μειώθηκε η 
ονομαστική αξία των μετοχών από 1.000 δρχ. σε 125 δρχ. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο 
της εταιρίας ανέρχεται σε δρχ. 1.236.000.000 κατανεμόμενο σε 9.888.000 κοινές ανώνυμες 
μετοχές (εγκριτική απόφαση Νομάρχη Ηρακλείου 6716/16-10-98). 
 
Με την από 10/2/99 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας 
αποφασίστηκε εκ νέου η εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας στην παράλληλη αγορά του Χ.Α.Α. 
με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 190.000.000 δρχ. και με την έκδοση 1.520.000 
νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 125 η κάθε μία με παραίτηση των 
παλαιών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης. 
 
Με την από 30/6/2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρίας αυξήθηκε κατά 12.292.120 δρχ. και ανήλθε σε 1.438.292.120 δρχ. διαιρούμενο σε 
11.408.000 μετοχές των 126,0775 δρχ. (0,37€) η καθεμία.  
 
Με την από 16/11/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των 
ακινήτων της εταιρίας και κατά μέρους του αποθεματικού του Ν.1828/89 παρά πέρα κατά 
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2.966.080€ με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,37€ σε 0,63€. Έτσι το 
μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 7.187.040€ (2.448.983.880 δρχ.). 
 
Με την από 26/06/2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο 
της εταιρίας αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν. 1828/89 κατά 1.574.304€ με 
την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,63€ στα 0,64€ και την έκδοση 2.281.600 
νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,64€ .   
 
Με την ίδια ως άνω από 26/06/2004 Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η μείωση της 
ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,64€ σε 0,32€.Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας 
ανέρχεται σε 8.761.344€ και είναι διαιρεμένο σε 27.379.200  ανώνυμες μετοχές των 0,32€  η 
καθεμιά. 
  
3.7 Διοίκηση-Διεύθυνση Εργασιών 
 
Διοικητικό συμβούλιο 
 
Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας είναι ενδεκαμελές. Εξελέγη με απόφαση της  τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26ης Ιουνίου 2004 της Εταιρίας και η θητεία του είναι 
πενταετής, δηλαδή μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2008. Η σύνθεσή του είναι η 
εξής: 
 

1) Ιωάννης Λεμπιδάκης, Πρόεδρος   
2) Κων/νος Περάκης, Αντιπρόεδρος  
3) Άννα Λεμπιδάκη, Αντιπρόεδρος  
4) Μιχαήλ Λεμπιδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος  
5) Εμμανουήλ Λεμπιδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος  
6) Ευγενία Τρίκουλη, μέλος  
7) Μάριος Φερετζάκης, μέλος  
8) Εμμανουήλ Κυκριλής, μέλος 
9) Ιωάννης Μελάς, μέλος  

  10) Αριστοτέλης Μπουχαλάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος  
  11) Δημήτριος Αρμάος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
 

3.8 Ανώτατα διευθυντικά στελέχη 
 
Η διεύθυνση εργασιών της εταιρίας ασκείται από τα παρακάτω στελέχη που καλύπτουν τους 
βασικούς τομείς δραστηριότητας:  

1) Εμμανουήλ Λεμπιδάκης, ηλεκτρολόγος μηχανικός, Δ/νων Σύμβουλος.  
2) Μιχαήλ Λεμπιδάκης, χημικός μηχανικός, MBA, Δ/νων Σύμβουλος. 
3) Αννα Λεμπιδάκη, Οικονομική Δ/ντρια. 
4) Κων/νος Περάκης, Δ/ντης Εισαγωγών. 
5) Ιωάννης Μελάς, ηλεκτρολόγος μηχανολόγος, M.Sc, Δ/ντης Εργοστασίων. 
6) Εμμανουήλ Κυκριλής,γεωπόνος, Δ/ντης Μάρκετινγκ Φύλλων και Σωλήνων. 
7) Ιωάννης Ελευθεράκης, οικονομολόγος, Προϊστάμενος Εφοδιαστικής. 
8) Ιωάννης Μαρκάκης, λογιστής, Προϊστάμενος Εσωτερικού Ελέγχου  
9)Αντώνης Δρακωνάκης, ηλεκτρολόγος μηχανικός, Προϊστάμενος Μονάδας Αγροτικών 
Φύλλων. 
10) Γεώργιος Βαλεργάκης, λογιστής, Προϊστάμενος Λογιστηρίου. 
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11) Δημήτριος Μανουράς, χημικός μηχανικός, Προϊστάμενος Μονάδας Ανακύκλωσης. 
12) Γεώργιος Κόρκακας, χημικός μηχανικός, M.Sc., Δ/ντης Μάρκετινγκ  Μasterbatches. 
13) Ιωάννης Ανδρουλάκης, Προϊστάμενος Εξαγωγών Μasterbatches, 
14) Δημήτρης Γιακουμάκης, Προϊστάμενος Εξαγωγών Αγροτικών Φύλλων. 
15) Αλέκος Στεφανόπουλος, γεωπόνος, Προϊστάμενος Πωλήσεων Αγροτικών Φύλλων 
και Σωλήνων Ηπειρωτικής Ελλάδος. 
16) Κων/νος Κουτρούμπας, οικονομολόγος, Προϊστάμενος Πωλήσεων Μasterbatches 
νοτίου Ελλάδας. 
17) Παναγιώτης Καλογεράκης, Πτυχιούχος Επιστήμης Υπολογιστών, M.Sc.,  
Προϊστάμενος Πληροφορικής. 
18) Μανόλης Ζαχαριουδάκης, μηχανολόγος μηχανικός, Προϊστάμενος Μονάδας 
Σωλήνων. 
19) Κων/νος Διαμαντόπουλος, ηλεκτρονικός μηχανικός, Υπεύθυνος Αιολικού Πάρκου. 
20) Σταύρος Μεσσαριτάκης, , χημικός μηχανικός, M.Sc., προϊστάμενος Μονάδας 
Masterbatches. 
21) Ιωάννης Μαροπάκης, λογιστής, M.B.A. 
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4. Εφαρμοζόμενες αρχές ενοποιήσεως 
 
Η ενοποίηση έγινε με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης έχει γίνει απαλοιφή των απαιτήσεων, υποχρεώσεων 
και των συναλλαγών των  εταιριών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση. Οι οικονομικές καταστάσεις των 
εταιριών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση αφορούν την ίδια διαχειριστική χρήση με όμοια 
ημερολογιακή διάρκεια. 
 
5. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ  
 
5.1 Θυγατρικές εταιρίες  
 
Η “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.” έχει εννέα θυγατρικές εταιρίες, την “ROMCOLOR 2000 S.A.”, την 
“ΕΤΕΠΛΑ Α.Ε.”, την “SENKROMA A.S.”, την “GLOBAL COLORS POLSKA S.A.”, “PLASTIKA 
KRITIS FAR EAST Ltd”, την “SHANGAI HITEC PLASTICS S.A.”,την “RAINBOW TECHNOLOGIES 
Ltd”, την “GUINEMONT B.V.” και την “STALKER G.C. o.o.o.” για τις οποίες παραθέτουμε τις κατωτέρω 
συνοπτικές πληροφορίες : 
 
α) ROMCOLOR 2000 S.A. 
 
Η Romcolor 2000 SA ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1994 και έχει έδρα το Βουκουρέστι της Ρουμανίας. Σκοπός 
της εταιρίας σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι η βιομηχανική παραγωγή masterbatches και άλλων 
πλαστικών προϊόντων και η αντιπροσώπευση και εμπορία πλαστικών πρώτων υλών. 
 
Η ‘’ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. κατέχει 80.000 μετοχές που αντιστοιχούν στο 79,99% του συνολικού 
μετοχικού κεφαλαίου. 
 
β) ΕΤΕΠΛΑ Α.Ε. 
 
Η εταιρία ΕΤΕΠΛΑ ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 με έδρα το Αιγάλεω Αττικής (Αποφ. Νομ.4670/31.7.1987 και Αρ. 
Μ.Α.Ε. 15577/03/Β/87/059) ενώ από το 1997 η έδρα της Εταιρίας μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης. 
Πρόκειται για εμπορική εταιρία η οποία ασχολείται με την προώθηση προϊόντων της μητρικής σε 
συγκεκριμένες αγορές του εξωτερικού . 
 
γ) SENKROMA A.S. 
 
Τον  Μάρτιο του 2001 εξαγοράστηκε από τα ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ το 73% της εν λόγω Τούρκικης εταιρίας 
η οποία εξειδικεύεται στην παραγωγή masterbatches. Από τα μέσα του 2002 τα ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 
κατέχουν 657.100.000 μετοχές που αντιστοιχούν στο 98,87% του μετοχικού κεφαλαίου. Η SENKROMA έχει 
έδρα την Κωνσταντινούπολη. 

δ) GLOBAL COLORS POLSKA S.A. 

Η GLOBAL COLORS POLSKA SA ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2001 με έδρα το Kedzierzyn Kozle της 
Πολωνίας και την ίδια περίοδο εξαγόρασε τον παραγωγικό κλάδο masterbatches της τοπικής βιομηχανίας 
Poli-Chem. Τα ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ κατέχουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου. 
 
ε) PLASTIKA KRITIS FAR EAST LTD 
 
Η PLASTIKA KRITIS FAR EAST LTD ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1997 με έδρα τη Λευκωσία της Κύπρου. 
Πρόκειται για εταιρία holding μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκε η επένδυση στην Κίνα. Τα ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΚΡΗΤΗΣ ελέγχουν το 86,8% του μετοχικού κεφαλαίου. 
 
στ) GUINEMONT B.V. 
 
Εταιρία holding με έδρα την Ολλανδία. 
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ζ) RAINBOW TECHNOLOGIES Ltd  
 
Πρόκειται για Κυπριακή εταιρία παροχής υπηρεσιών που εξαγοράστηκε προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για 
την τεχνολογική υποστήριξη των θυγατρικών του εξωτερικού. Τον Αύγουστο του 2007 αυξήθηκε το 
κεφάλαιό της κατά 600.000 ευρώ προκειμένου να εξαγοράσει τη ρωσική εταιρία Stalker GC. 
 
η) SHANGAI HITEC PLASTICS S.A. 
 
Η SHANGAI HITEC PLASTICS S.A. ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2003 με έδρα τη Σαγκάη της Κίνας. 
Παράγει πλαστικά φύλλα για αγροτικές εφαρμογές και γεωμεμβράνες.   
 
θ) STALKER G.C. ο.ο.ο. 
 
Εταιρία παραγωγής masterbatches με έδρα την Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας. Εξαγοράστηκε το 85% της 
εταιρίας τον Αύγουστο του 2007. Τον Δεκέμβριο εξαγοράστηκε επιπλέον ποσοστό 14%. 
 
 
12. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΟΧΗ 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη της χρηματιστηριακής τιμής και του μηνιαίου όγκου 
συναλλαγών: 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΤΕΛΟΥΣ 
ΜΗΝΑ 

ΑΞΙΑ 
ΜΗΝΙΑΙΟΥ 
ΟΓΚΟΥ 
ΣΥΝ/ΓΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ 

31/01/2006 3.28 632,26 3.977,84 
28/02/2006 3.86 2.191,14 4.202,85 
31/03/2006 3.60 539,47 4.122,34 
28/04/2006 3.72 217,64 4.139,96 
31/05/2006 3.24 517,38 3.753,21 
30/06/2006 3,52 219,17 3.693,75 
31/07/2006 3.46 113,97 3.747,98 
31/08/2006 3.50 851,38 3.868,62 
29/09/2006 3.46 225,33 3.931,05 
30/10/2006 3.38 1.333.96 4.128,60 
30/11/2006 3.18 301,79 4.220,50 
29/12/2006 3.18 369,25 4.394,13 
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ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΟ 1/1/2006 ΕΩΣ 31/12/2006 
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ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ  
vs 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΛΑΚΡ 

ΓΔ 
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13. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν.3401/2005 
 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3401/2005 και την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Ε. Κ., η εταιρία 
υποχρεούται να διαλαμβάνει στο ετήσιο δελτίο πίνακα στον οποίο περιέχονται οι πληροφορίες τις οποίες η 
εταιρία δημοσίευσε ή κατέστησε διαθέσιμες στο κοινό σε εφαρμογή της κοινοτικής ή εθνικής νομοθεσίας 
κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης στην οποία αναφέρεται το ετήσιο δελτίο, που αφορούν τις κινητές 
αξίες, την εταιρία, καθώς και την αγορά κινητών αξιών στις οποίες οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες 
για διαπραγμάτευση. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να ενσωματώνονται στο ετήσιο δελτίο και μέσω 
παραπομπής.     
 
Ακολουθεί πίνακας των πληροφοριών ή κατέστησαν διαθέσιμες στο κοινό, με την αντίστοιχη ημερομηνία 
δημοσίευσης και την παραπομπή στον τόπο καταχώρησης, από όπου μπορεί να τις προμηθευτεί κάθε 
ενδιαφερόμενος. 
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ΘΕΜΑ 
ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 

www.plastikakritis.com 
www.ase.gr 27/02/2006 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΔΛΠ 
Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 

www.plastikakritis.com 
www.ase.gr 31/03/2006 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2005 
ΑΠΟΦΑΣΗ 118/23.3.2006 ΕΛ.ΤΕ. www.ase.gr 11/04/2006 

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
www.plastikakritis.com 

www.ase.gr 26/05/2006 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΔΛΠ 
Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 

www.plastikakritis.com 
www.ase.gr 31/05/2006 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 

www.plastikakritis.com 
www.ase.gr 31/05/2006 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 www.ase.gr 2/06/2006 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 

www.plastikakritis.com 
www.ase.gr 08/06/2006 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ www.ase.gr 17/06/2006 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 

www.plastikakritis.com 
www.ase.gr  17/06/2006 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ www.ase.gr 4/07/2006 
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ www.ase.gr 5/07/2006 
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ www.ase.gr 6/07/2006 

ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ 
www.plastikakritis.com 

www.ase.gr 16/08/2006 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ www.plastikakritis.com 21/08/2006 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΔΛΠ 
Β΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 

www.plastikakritis.com 
www.ase.gr 31/08/2006 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 2002-2005 www.ase.gr 11/09/2006 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ www.ase.gr 26/10/2006 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ www.ase.gr 26/10/2006 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ www.ase.gr 26/10/2006 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ www.ase.gr 26/10/2006 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ www.ase.gr 26/10/2006 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ www.ase.gr 16/11/2006 

ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 
www.plastikakritis.com 

www.ase.gr 20/11/2006 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΔΛΠ 
Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 

www.plastikakritis.com 
www.ase.gr 30/11/2006 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ www.ase.gr 11/12/2006 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ www.ase.gr 11/12/2006 

ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ 
www.plastikakritis.com 

www.ase.gr 13/12/2006 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ www.ase.gr 14/12/2006 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ www.ase.gr 14/12/2006 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ www.ase.gr 19/12/2006 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ www.ase.gr 19/12/2006 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 
www.plastikakritis.com 

www.ase.gr 20/12/2006 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ www.ase.gr 22/12/2006 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ www.ase.gr 22/12/2006 

http://www.plastikakritis.com/
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14. ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 Ν.3016/2002 
 
 

Επωνυμία Εταιρίας Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Μερίσματα 

ROMCOLOR 2000 S.A. 603.162,31   

STALKER G.C. 314.432,93   

GLOBAL COLORS POLSCA S.A. 595.005,45   

SENKROMA A.S. 2.989.178,74   

SHANGHAI HiTeC  PLASTICS CO  985.599,13   

SPFP  500.000  
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