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ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆ΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟΥΥ  
ΠΠρροοςς  ττηηνν  ΕΕττήήσσιιαα  ΤΤαακκττιικκήή  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη  ττωωνν  µµεεττόόχχωωνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  

  
Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, 
 
Το 2007 ήταν µια δύσκολη χρονιά για την Ευρωπαϊκή βιοµηχανία πλαστικών λόγω των υψηλών τιµών των 
πρώτων υλών και του ισχυρού ευρώ.  
 
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, θεωρούµε ιδιαίτερη επιτυχία ότι η εταιρία µας κατάφερε να αυξήσει σηµαντικά τις 
πωλήσεις της και να διατηρήσει το επίπεδο των κερδών. Αποδεικνύει το δυναµισµό που υπάρχει και τις 
σωστές στρατηγικές επιλογές που έχουν γίνει. 
 
Πιο συγκεκριµένα : 
- Οι ενοποιηµένες πωλήσεις αυξήθηκαν από 103 σε 138 εκ. ευρώ (αύξηση 33,9%) ενώ οι πωλήσεις της 

µητρικής αυξήθηκαν από 77 σε 94 εκ. ευρώ (αύξηση 21,2%). Η αύξηση των πωλήσεων προήλθε τόσο 
από οργανική ανάπτυξη όλων των εταιριών του οµίλου όσο και από τις εξαγορές που 
πραγµατοποιήθηκαν στα τέλη του 2006 στη Γαλλία και τη Ρωσία. 

- Τα ενοποιηµένα καθαρά κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθαν σε 9,1 εκ. ευρώ, 
αυξηµένα κατά 15% σε σχέση µε το 2006. Μέρος, πάντως, των κερδών  προέρχεται από έκτακτα κέρδη 
λόγω πώλησης µειοψηφικής συµµετοχής σε εταιρία του εξωτερικού από τη θυγατρική Guinemont BV 
και υπεραξίας που προέκυψε από την εξαγορά των εταιριών Polyane & Prolene στη Γαλλία. 

- Τα κέρδη µετά τους φόρους της µητρικής διατηρήθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα µε το 2006, στο ύψος 
των 6,7 εκ. ευρώ. 

 
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 καθώς και η αιολική ενέργεια συνεισέφεραν το µεγαλύτερο µέρος των κερδών.  
 
Από τις θυγατρικές µας εταιρίες : 
- Τα καλύτερα αποτελέσµατα εµφάνισε η ROMCOLOR 2000 στη Ρουµανία, µε πωλήσεις 8,6 εκ. ευρώ και  

κέρδη προ φόρων ύψους 1,4 εκ. ευρώ. Η εταιρία προετοιµάζει επένδυση για µετεγκατάσταση σε νέο 
εργοστάσιο που αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι τα τέλη του 2009. Η εισαγωγή της στο Χρηµατιστήριο 
Βουκουρεστίου έχει αναβληθεί λόγω των δυσµενών συνθηκών στις χρηµαταγορές.  

- Η G.C.P. στην Πολωνία είχε επίσης ικανοποιητικά κέρδη που έφτασαν τα 0,6 εκ. ευρώ προ φόρων, σε 
πωλήσεις 8,5  εκ. ευρώ, και συνεχίζει τη θετική αναπτυξιακή της πορεία.  

- Η SENKROMA στην Τουρκία είχε σηµαντική βελτίωση της κερδοφορίας της που έφτασε τα 0,3 εκ. 
ευρώ σε πωλήσεις 7,3 εκ. ευρώ, µέρος των οποίων από βιοµηχανική δραστηριότητα και µέρος από 
εµπορική διάθεση στην Τουρκία προϊόντων παραγωγής άλλων εταιριών του οµίλου.   

- Η Shanghai HiTeC Plastics στην Κίνα συνέχισε την ανοδική της πορεία και πραγµατοποίησε πωλήσεις 
12,3 εκ. ευρώ και κέρδη προ φόρων ύψους 0,4 εκ. ευρώ. Εδραιώνει τη φήµη της στην Κινέζικη αγορά, 
αυξάνει τις εξαγωγές της και εισέρχεται σε νέους τοµείς. Ήδη σχεδιάζουµε νέες επενδύσεις που 
αναµένεται να τεθούν σε λειτουργία το 2009. 

- H Agripolyane στη Γαλλία βρίσκεται σε φάση εκσυγχρονισµού και αναδιάρθρωσης, µια που η εταιρία 
εξαγοράστηκε σε κατάσταση εκκαθάρισης εν λειτουργία. Οι πωλήσεις της έφτασαν τα 21 εκ. ευρώ. 
Υπήρξαν πολλά έκτακτα έξοδα που οδήγησαν σε ζηµία ύψους 1,1 εκ. ευρώ. Ζηµίες, µικρότερου ύψους, 
αναµένουµε και για τη χρήση 2008. 

- Τέλος, η Stalker G.C. στη Ρωσία αντιµετωπίζει ακόµα κάποια προβλήµατα «νηπιακής ηλικίας», κυρίως 
οργανωτικής φύσης, και εµφάνισε ζηµία ύψους 0,1 εκ. ευρώ σε πωλήσεις 2,4 εκ. ευρώ. Προωθείται 
συγχώνευση µε την εµπορική εταιρία RGC o.o.o. που διανέµει από χρόνια τα προϊόντα της εταιρίας µας 
στη ρωσική αγορά. 

 
Κατά τη διάρκεια του 2007 υλοποιήθηκαν µια σειρά από επενδύσεις στο εργοστάσιό µας στο Ηράκλειο, µε 
σηµαντικότερες την εγκατάσταση µεγάλης γραµµής παραγωγής masterbatches, το κέντρο logistics στη 
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ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου (Θεσσαλονίκη) και µια νέα γραµµή πλυντηρίων στη µονάδα ανακύκλωσης πλαστικών για 
αύξηση της δυναµικότητας. 
 
Η χρηµατοοικονοµική διάρθρωση της εταιρίας και του οµίλου είναι εξαιρετικά ισχυρή, µε ενοποιηµένα ίδια 
κεφάλαια ύψους 93,2 εκ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 63,2% του ενεργητικού. Το γεγονός αυτό, σε 
συνδυασµό µε το σωστό «πλασάρισµα» στη διεθνή σκακιέρα, µας επιτρέπει να ατενίζουµε το µέλλον µε 
σιγουριά και αισιοδοξία. 
 
Σε σχέση µε πιθανούς κινδύνους στους οποίους η εταιρία είναι εκτεθειµένη, σηµειώνουµε τα ακόλουθα : 
- Η εταιρία και οι θυγατρικές της υπόκεινται σε κινδύνους µεταβολής τιµών των πρώτων υλών που είναι 

παράγωγα του πετρελαίου καθώς και συναλλαγµατικών ισοτιµιών, αφού σηµαντικό µέρος των 
ενοποιηµένων πωλήσεων είναι σε δολάρια ΗΠΑ, λέϊ Ρουµανίας, ζλότυ Πολωνίας, γιουάν Κίνας και 
ρούβλι Ρωσίας, των οποίων οι ισοτιµίες µε το ευρώ µεταβάλλονται.΄ 

- Η εταιρία εκτίθεται επίσης σε πιστωτικό κίνδυνο λόγω της παροχής εµπορικών πιστώσεων στους πελάτες 
της, όµως υπάρχει εσωτερικό σύστηµα προσεκτικής παρακολούθησης και ελέγχου των πιστώσεων για 
περιορισµό του κινδύνου, ενώ µέρος των εξαγωγών της µητρικής εταιρίας ασφαλίζεται στον Ο.Α.Ε.Π. 
Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι κανένας πελάτης του οµίλου (πλην της ∆ΕΗ) δεν υπερβαίνει σε κύκλο 
εργασιών το 2 % των ενοποιηµένων πωλήσεων. 

- Η ισχυρή χρηµατοοικονοµική θέση, οι ταµειακές ροές και τα εγκεκριµένα χρηµατοδοτικά όρια της 
εταιρίας µε ισχυρές τράπεζες µε τις οποίες έχει άψογη συνεργασία για πολλά χρόνια, εξασφαλίζουν ότι 
δεν υφίσταται κίνδυνος ρευστότητας και ταµειακών ροών. 

 
Στα επενδυτικά µας πλάνα του 2008-2009 περιλαµβάνονται µεγάλη γραµµή παραγωγής για µαύρα 
masterbatches στο εργοστάσιο Ηρακλείου (αναµένεται έναρξη λειτουργίας τον Απρίλιο 2008), επέκταση του 
εργοστασίου Πολωνίας και εγκατάσταση 2 νέων γραµµών παραγωγής, κατασκευή νέου εργοστασίου στη 
Ρουµανία, αγορά ή ενοικίαση νέου χώρου παραγωγής στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας και νέα γραµµή 
παραγωγής στο εργοστάσιο της Σαγκάης. Μια σειρά από επενδύσεις εκσυγχρονισµού γίνονται επίσης στο 
εργοστάσιο της Γαλλίας. 
 
Για το 2008, έχουν υλοποιηθεί όλες οι επενδύσεις που είχαν σχεδιασθεί στο εργοστάσιο Ηρακλείου και 
έχουµε αυξηµένη δυναµικότητα για να κατακτήσουµε νέες αγορές. Τα προϊόντα µας έχουν διεθνή φήµη και 
αναγνώριση, οι οικονοµίες κλίµακας λόγω του µεγέθους του οµίλου αλλά και η καθετοποιηµένη παραγωγική 
δοµή της εταιρίας εξασφαλίζουν ανταγωνιστικό κόστος ενώ το τµήµα Έρευνας-Ανάπτυξης συνεχώς 
«τροφοδοτεί» τη φαρέτρα της εταιρίας µε νέα προϊόντα. 
 
Αναµένουµε οι ενοποιηµένες πωλήσεις µας το 2008 να φθάσουν τα 145 - 150 εκ. ευρώ και τα ενοποιηµένα 
κέρδη µετά τους φόρους και τα δικαιώµατα µειοψηφίας τα 9 - 10 εκ. ευρώ. 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 

 
Ηράκλειο Κρήτης, 27 Μαρτίου 2008 
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ΕΕΠΠΕΕΞΞΗΗΓΓΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ∆∆ΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟΥΥ    

((παρ.1 άρθρ. 11α του ν.3371/2005)  
 
Η παρούσα επεξηγηµατική έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ 
προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της περιλαµβάνει αναλυτικές πληροφορίες σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του ν. 33371/2005. 
 
1. ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.  
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Euro 8.761.344,00 διαιρούµενο σε 27.379.200 κοινές 
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,32 ευρώ ανά µετοχή. Όλες οι µετοχές είναι εισηγµένες προς 
διαπραγµάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής 
Κεφαλαιοποίησης. Οι µετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονοµαστικές µε δικαίωµα ψήφου. 
 
2. Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της Εταιρείας.  
Η µεταβίβαση των µετοχών της εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο νόµος και δεν υφίστανται περιορισµοί στη 
µεταβίβαση από το καταστατικό της. 
 
3. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του Π.∆. 51/1992. 
Με ηµεροµηνία 30/05/2008 ο κος Εµµανουήλ Λεµπιδάκης κατέχει ποσοστό 26,45%, ο κος Μιχαήλ 
Λεµπιδάκης κατέχει ποσοστό 25,23% και η κα Μαρία Φερετζάκη κατέχει ποσοστό 7,3% του µετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας. Κανένα άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό µεγαλύτερο του 5% 
του µετοχικού κεφαλαίου 
 
4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 
∆εν υφίστανται µετοχές της εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 
 
5. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. 
∆εν προβλέπονται από το καταστατικό της εταιρείας περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου.  
 
6. Συµφωνίες µεταξύ των µετόχων της εταιρείας. 
∆εν είναι γνωστές στην Εταιρεία ούτε προβλέπεται στο Καταστατικό της δυνατότητα συµφωνιών µετόχων 
που συνεπάγεται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών ή περιορισµούς στην άσκηση δικαιωµάτων 
ψήφου.  
 
7. Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τροποποίησης του 
καταστατικού που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/20. 
Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρείας για το διορισµό και την αντικατάσταση των µελών 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της δεν 
διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/20. 
 
8. Αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ορισµένων µελών του για έκδοση νέων µετοχών ή την 
αγορά ιδίων µετοχών. α) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του καταστατικού της, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της εταιρείας υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση τις προτάσεις για τροποποίηση του 
καταστατικού της εταιρίας, για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και έτσι αποφασίζει η Γενική Συνέλευση 
για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. β) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 και 
23α του Κ.Ν. 2190/1920, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µπορεί να θεσπισθεί πρόγραµµα διάθεσης 
µετοχών στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε επιλεγµένα στελέχη, µε τη µορφή δικαιώµατος 
προαίρεσης αγοράς µετοχών κατά τους ειδικότερους όρους της απόφασης αυτής. Η απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης ορίζει, τον ανώτατο αριθµό των µετοχών πού µπορεί να εκδοθούν, ο οποίος βάσει νόµου δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφισταµένων µετοχών, την τιµή και τους όρους διάθεσης των µετοχών 
στους δικαιούχους. Η Γενική Συνέλευση έχει διατηρήσει το δικαίωµα καθορισµού των δικαιούχων του 
προγράµµατος για κάθε έτος πού έπεται του πρώτου έτους ωρίµανσης των δικαιωµάτων. γ) Σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των παραγράφων 5 έως 13 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, οι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών εταιρείες µπορούν, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων τους, να αποκτούν ίδιες 
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µετοχές µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των µετοχών τους, µε σκοπό 
τη στήριξη της χρηµατιστηριακής τιµής τους και µε τους ειδικότερους όρους και διαδικασίες των ως άνω 
παραγράφων του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
9. Σηµαντική συµφωνία που έχει συνάψει η εταιρεία και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει 
σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης και τα αποτελέσµατα της 
συµφωνίας αυτής. ∆εν υφίσταται τέτοια συµφωνία.  
 
10. Συµφωνίες µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρείας. ∆εν υπάρχουν 
συµφωνίες της Εταιρείας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το προσωπικό της, οι οποίες να 
προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή 
τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης. 
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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 εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 
- ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η Εταιρεία), που αποτελούνται από τον 
ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2007 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 ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 
 
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό 
µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα 
∆ιεθνή 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 ∆ιοίκηση, 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 και του Οµίλου κατά την 31 

∆εκεµβρίου 2007, την 
χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις Ταµειακές τους Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 26 που παρατίθεται στις Σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται 
αναφορά στο γεγονός ότι υφίστανται φορολογικές δηλώσεις - τόσο της Μητρικής εταιρείας 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές 
καταστάσεις. 
 

 
Αθήνα, 28η Μαρτίου 2008 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

∆ηµήτριος Χ. Σµαΐλης  

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12221 

 

 

  
ΦΦωωκκ..  ΝΝέέγγρρηη  33,,  ΑΑθθήήνναα  
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Ενοποιηµένα Στοιχεία  Εταιρεία (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

 
1. Ισολογισµός της 31ης ∆εκεµβρίου 2007  2006  2007  2006 
 Σηµ.        

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         

Ενσώµατα πάγια 1 63.620  51.118  50.183  39.043 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2 526  465  97  130 

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 3 47  1.048  12.352  11.738 

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 4 282  239  144  144 

Λοιπές απαιτήσεις 5 948  922  132  132 

  65.423  53.792  62.908  51.187 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία          

Αποθέµατα 6 29.320  19.821  17.163  13.043 

Πελάτες 7 42.503  39.583  43.873  38.801 

Λοιπές απαιτήσεις & µεταβατικοί λογαριασµοί 8 5.870  4.670  3.421  4.105 

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 4 503  588  492  588 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 9 3.795  3.419  798  958 

  81.991  68.081  65.747  57.495 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  147.414  121.873  128.655  108.682 
         

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 1 16.638  9.483  16.294  9.108 

Λοιπά αποθεµατικά 11 34.912  32.936  34.802  32.756 

Αποτελέσµατα εις νέον  17.781  12.451  14.046  11.026 

  88.686  74.225  84.497  72.246 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας:  4.544  4.366  -  - 

Σύνολο καθαρής θέσης  93.230  78.591  84.497  72.246 
         

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις         

∆άνεια 12 13.610  3.241  12.009  1.250 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 13 5.693  2.426  5.599  2.560 

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 14 1.548  1.110  1.278  1.094 

Λοιπές προβλέψεις 15 450  0  450  0 

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 16 570  397  317  397 

  21.871  7.174  19.653  5.301 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις         

Προµηθευτές  14.062  9.752  9.597  8.202 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 12 11.956  20.197  10.579  18.033 

Μακροπρόθεσµα δάνεια πληρωτέα στην επόµενη χρήση 12 1.665  1.937  1.500  1.878 

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 24 938  1.161  883  953 

Λοιπές υποχρεώσεις & µεταβατικοί λογαριασµοί 17 3.692  3.061  1.946  2.069 

  32.313  36.108  24.505  31.135 
Σύνολο υποχρεώσεων  54.184  43.282  44.158  36.436 
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων  147.414  121.873  128.655  108.682 
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Ενοποιηµένα Στοιχεία  Εταιρεία (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

 
2. Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως  1.1 – 31.12.2007  1.1 – 31.12.2006  1.1 – 31.12.2007  1.1 – 31.12.2006 
 Σηµ.        
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 18 137.529  102.729  94.031  77.560 
Κόστος πωλήσεων 20 -111.072  -78.895  -75.093  -59.894 
Μικτά Κέρδη  26.457  23.834  18.938  17.666 
Άλλα έσοδα 19 833  640  423  366 
Έξοδα διαθέσεως 20 -9.084  -7.575  -6.654  -6.090 
Έξοδα διοικήσεως 20 -6.523  -4.210  -2.586  -2.158 
Άλλα έξοδα 20 -2.437  -1.059  -1.101  -536 
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων  9.246  11.630  9.020  9.248 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 21 -1.252  -1.033  -1.070  -789 
Συναλλαγµατικές διαφορές  301  -117  1  -13 
Κέρδη / Ζηµίες από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 22 -83  -51  -89  -55 
Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις 3 2.744  0  184  136 
Καθαρά Κέρδη προ φόρων  10.956  10.429  8.046  8.527 
Φόρος εισοδήµατος 23 -1.510  -2.287  -1.378  -1.853 
Καθαρά Κέρδη περιόδου  9.446  8.142  6.668  6.674 

         
Τα Καθαρά Κέρδη της περιόδου κατανέµονται σε:         

- Μετόχους της µητρικής εταιρείας  9.089  7.912  6.668  6.674 
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας  357  230  -  - 

  9.446  8.142  6.668  6.674 

         
Κέρδη κατά µετοχή 
που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής:         

- Βασικά σε ευρώ  0,33  0,29  0,24  0,24 
         
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  

∆ιαφορά 
από έκδοση 
µετοχών 
υπέρ το 
άρτιο 

 
Αποθεµατικά 
Εύλογης 
Αξίας 

 Λοιπά 
Αποθεµατικά  Αποτελέσµατα 

εις νέον 
 ∆ικαιώµατα 

µειοψηφίας 
 Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1.1.2006 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  334  -64  -101 
              

Καθαρό κέρδος περιόδου 1.1 - 31.12.2006         7.912  230  8.142 

Καθαρό κέρδος που καταχωρήθηκε (συνολικά) 0  0  -297  -74  8.246  166  8.041 
              

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικά       4.518  -4.518    0 

∆ιανεµηθέντα κέρδη         -1.880  -39  -1.919 

       4.518  -6.398  -39  -1.919 
              

Υπόλοιπο την 31.12.2006 8.761  10.594  9.483  32.936  12.451  4.366  78.591 
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3. α) Ενοποιηµένη Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (συνέχεια) 
 

Αναλογούντα στους µετόχους της µητρικής εταιρείας Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

 

∆ιαφορά 
από έκδοση 
µετοχών 
υπέρ το 
άρτιο 

 
Αποθεµατικά 
Εύλογης 
Αξίας 

 Λοιπά 
Αποθεµατικά 

 Αποτελέσµατα 
εις νέον 

 ∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας  Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1.1.2007 8.761  10.594  9.483  32.936  12.451  4.366  78.591 

Νοµισµατικές προσαρµογές       -214    -193  -407 

Προσαρµογές αναβαλλόµενoυ φόρου εισοδήµατος         6    6 

Αναπροσαρµογή παγίων στην εύλογη αξία (µικτό ποσό)     10.177        10.177 

Αναπροσαρµογή παγίων στην εύλογη αξία (φόρος)     -2.544        -2.544 

Απόσβεση υπεραξίας αναπροσ/γής σε κέρδη εις νέον     -473  59  413  1  0 

Μεταφορά αποθεµατικών (ίδιας συµµετοχής 
επενδύσεων) σε κέρδη εις νέον       -1.539  1.539    0 

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής           32  32 

Μεταβολή ποσοστού συµµετοχής σε θυγατρική     -5  -12  -2  18  -1 

Καθαρό εισόδηµα κατ’ ευθείαν στα Ίδια Κεφάλαια 0  0  7.155  -1.706  1.956  -142  7.263 
              

Καθαρό κέρδος περιόδου 1.1 - 31.12.2007         9.089  357  9.446 

Καθαρό κέρδος που καταχωρήθηκε (συνολικά) 0  0  7.155  -1.706  11.045  215  16.709 
              

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικά       3.682  -3.682    0 

∆ιανεµηθέντα κέρδη         -2.033  -37  -2.070 

 0  0  0  3.682  -5.715  -37  -2.070 
              

Υπόλοιπο την 31.12.2007 8.761  10.594  16.638  34.912  17.781  4.544  93.230 
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3. β) Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο  

∆ιαφορά από 
έκδοση 

µετοχών υπέρ 
το άρτιο 

 Αποθεµατικά 
Εύλογης Αξίας  Λοιπά 

Αποθεµατικά  Αποτελέσµατα 
εις νέον  Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1.1.2006 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 
∆ιανεµηθέντα 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 
            
Αναπροσαρµογή παγίων στην εύλογη αξία (µικτό ποσό)      10.177      10.177 
Αναπροσαρµογή παγίων στην εύλογη αξία (φόρος)      -2.544      -2.544 
Απόσβεση υπεραξίας αναπροσαρµογής σε κέρδη εις νέον     -447  60  388  0 
Μεταφορά αποθεµατικών (ίδιας συµµετοχής επενδύσεων) 
σε κέρδη εις νέον       -1.539  1.539  0 
Καθαρό εισόδηµα απ’ ευθείας στην Καθαρή Θέση 0  0  7.186  -1.479  1.927  7.633 
            
Καθαρό κέρδος περιόδου 1.1 - 31.12.2007         6.668  6.668 
Καθαρό κέρδος που καταχωρήθηκε (συνολικά) 0  0  7.186  -1.479  8.595  14.301 
            
Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικά       3.525  -3.525  0 
∆ιανεµηθέντα κέρδη         -2.050  -2.050 
 0  0  0  3.525  -5.575  -2.050 
            
Υπόλοιπο την 31.12.2007 8.761  10.594  16.294  34.802  14.046  84.497 
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4. α) Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµιακών Ροών 
 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

 1.1. – 31.12.2007  1.1. – 31.12.2006 

Λειτουργικές δραστηριότητες     

Κέρδη προ φόρων  10.956  10.429 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:     
Αποσβέσεις  4.340  3.830 

Προβλέψεις και άλλα µη ταµιακά έξοδα /έσοδα  704  13 

Συναλλαγµατικές διαφορές   -442  125 

Αποτελέσµατα  επενδυτικής δραστηριότητας  -2.773  -14 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)  1.252  1.033 

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:     
Αποθέµατα  -8.607  331 

Πελάτες   -3.047  -5.128 

Άλλες απαιτήσεις  -1.125  -1.761 

Προµηθευτές  4.326  -2.871 

Λοιπές υποχρεώσεις   306  -80 

Μείον:     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα  -1.203  -1.036 

Καταβληµένοι φόροι  -1.551  -1.560 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  3.136  3.311 

Επενδυτικές δραστηριότητες     

Απόκτηση θυγατρικών συγγενών και λοιπών επενδύσεων  -100  -1.699 

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  -4.925  -5.184 

Εισπράξεις από πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών επενδύσεων  1.725  5 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και αυλών παγίων  89  173 

Μερίσµατα εισπραχθέντα   7  7 

Τόκοι εισπραχθέντες  113  - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  -3.091  -6.698 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις / πληρωµές από αύξηση / µείωση  µετοχικού κεφαλαίου  32  - 

Εισπράξεις / εξοφλήσεις  δανείων  2.258  6.125 

Μερίσµατα πληρωθέντα  -2.068  -1.918 

Εισπράξεις επιχορηγήσεων  253  - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)  475  4.207 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ)  520  820 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  3.419  2.609 

Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών  -144  -10 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  3.795  3.419 
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4. β) Κατάσταση Ταµιακών Ροών Εταιρείας 
 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

 1.1. – 31.12.2007  1.1. – 31.12.2006 

Λειτουργικές δραστηριότητες     

Κέρδη προ φόρων  8.046  8.527 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:     
Αποσβέσεις  2.684  2.649 

Προβλέψεις και άλλα µη ταµιακά έξοδα /έσοδα  895  8 

Συναλλαγµατικές διαφορές   -41  -46 

Αποτελέσµατα  επενδυτικής δραστηριότητας  -217  -154 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)  1.070  789 

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:     
Αποθέµατα  -4.120  -131 

Πελάτες   -5.408  -3.293 

Χρεόγραφα και άλλα χρηµατοοικονοµικά µέσα προς µεταπώληση  -  -5 

Άλλες απαιτήσεις  538  -1.420 

Προµηθευτές  1.401  -2.941 

Λοιπές υποχρεώσεις   -225  218 

Μείον:     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα  -1.007  -817 

Καταβληµένοι φόροι  -953  -1.571 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  2.663  1.813 

Επενδυτικές δραστηριότητες     

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων  -659  -2.095 

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  -3.674  -3.709 

Εισπράξεις από πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών επενδύσεων  0  5 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και αυλών παγίων  84  37 

Τόκοι εισπραχθέντες  53  0 

Μερίσµατα εισπραχθέντα   327  7 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  -3.869  -5.755 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις / εξοφλήσεις  δανείων  3.094  6.310 

Μερίσµατα πληρωθέντα  -2.048  -1.880 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)  1.046  4.430 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ)  -160  488 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  958  470 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  798  958 
 
 
Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις ακόλουθες σελίδες (17 – 47) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των 
Οικονοµικών Καταστάσεων 
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 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικότερα οικονοµικά µεγέθη των θυγατρικών εταιριών για τη χρήση 2007: 

 

 
ROMCOLOR 

2000 S.A. 

GLOBAL 
COLORS 

POLSKA S.A. 
SENKROMA 

A.S. 
EGE 

DOST A.S. 

SHANGHAI 
HITEC 

PLASTICS CO 

PLASTIKA 
KRITIS FAR 
EAST LTD 

GLOBAL 
COLORS 

O.O.O. 
AGRIPOLYANE 

S.A.S.U. 
ΕΤΕΠΛΑ 

A.E. 
GUINEMONT 

B.V. RTL LTD 

Μη 
κυκλοφορούντα 
περιουσιακά 
στοιχεία 2.997.757,18 2.540.024,24 1.318.521,46 20.356,12 4.769.673,96 7.500.000,00 560.957,48 2.073.260,58 95.997,07 1.481.137,00 1.115.356,00 

Κυκλοφορούντα 
περιουσιακά 
στοιχεία 5.115.332,63 2.945.719,60 4.908.868,21 205.724,16 4.522.791,52 24.510,00 1.058.960,51 5.475.401,79 149.797,17 1.084.394,00 142.878,00 

Ίδια Κεφάλαια 6.576.961,58 3.320.750,53 1.967.085,75 73.078,85 6.189.715,07 7.523.430,00 234.651,15 730.050,49 38.577,75 1.649.613,00 1.005.694,00 

Σύνολο 
υποχρεώσεων 1.536.118,23 2.164.993,31 4.260.303,92 153.001,43 3.102.750,41 1.080,00 1.385.266,84 6.818.611,88 207.216,49 915.918,00 252.540,00 

Σύνολο 
καθαρής θέσης 
και 
υποχρεώσεων 8.113.079,81 5.485.743,84 6.227.389,67 226.080,28 9.292.465,48 7.524.510,00 1.619.917,99 7.548.662,37 245.794,24 2.565.531,00 1.258.234,00 

Κύκλος 
Εργασιών 
(Πωλήσεις) 8.589.549,50 8.529.454,37 7.335.551,33 150.574,83 12.288.367,15 0,00 2.433.828,48 21.372.024,32 0,00 0,00 321.423,00 

Καθαρά κέρδη / 
ζηµίες προ 
φόρων 1.366.829,45 636.140,12 347.770,68 -52.162,67 398.177,97 -3.280,00 -128.255,75 -1.105.822,83 2.700,17 1.667.593,00 66.192,99 

Καθαρό 
Αποτέλεσµα 
µετά από 
φόρους 1.174.255,92 508.092,31 270.044,08 -41.730,14 314.721,74 -3.339,00 -107.376,98 -769.949,51 2.700,17 1.667.593,00 40.668,99 
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5. 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 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11326/06/Β/86/21. Η διάρκεια της 
εταιρείας είναι πεντηκονταετής από την δηµοσίευση του Καταστατικού της, ήτοι µέχρι το έτος 2024. 
 
Οι ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.” και των θυγατρικών της 
(« Ο Όµιλος») περιλαµβάνουν τις ακόλουθες εταιρείες: 
 

Ποσοστό Συµµετοχής 
Επωνυµία Εταιρίας Έδρα 

Άµεσο Έµµεσο 
Μέθοδος 

Ενοποίησης 

ROMCOLOR 2000 S.A. Πλαστικά ΡΟΥΜΑΝΙΑ 78,99%  ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

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

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

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

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

GLOBAL  COLORS  O.O.O. Πλαστικά ΡΩΣΙΑ  99% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

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

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

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

RAINBOW  TECHNOLOGIES LTD Holding ΚΥΠΡΟΣ 100%  ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

GUINEMONT B.V. Holding ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 100%  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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2007, είχε ως εξής: 
 
Πρόεδρος: Ιωάννης Λεµπιδάκης, Αντιπρόεδροι: Κωνσταντίνος Περάκης, Άννα Λεµπιδάκη, ∆ιευθύνων 
Σύµβουλοι: Μιχαήλ Λεµπιδάκης, Εµµανουήλ Λεµπιδάκης, Μέλη ∆.Σ. εκτελεστικά: Ιωάννης Μελάς, 
Εµµανουήλ Κυκριλής, Μέλη ∆.Σ. µη εκτελεστικά: Μάριος Φερετζάκης, Ευγενία Τρίκουλη, Μέλη ∆.Σ. 
ανεξάρτητα µη εκτελεστικά: Αριστοτέλης Μπουχαλάκης, ∆ηµήτριος Αρµάος. 
 
 
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2007, έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της εταιρείας την 27η Μαρτίου 2008. 
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6. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η Εταιρεία 
 
 
6.1 Πλαίσιο κατάρτισης των ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων  
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.”  έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) (περιλαµβανοµένων και των ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (∆.Λ.Π.) και των ερµηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των 
∆.Π.Χ.Π.), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί 
από την  Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2007. 
 

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 ∆εκεµβρίου 2007 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 υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει αλλαγές 
στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 
 

Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των παρόντων οικονοµικών καταστάσεων, ορισµένα λογιστικά πρότυπα, 
τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν ακόµα υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι η υιοθέτηση αυτών σε µελλοντικές περιόδους δεν θα επιφέρει 
ουσιώδη επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις.  
 
 
 
6.2 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 ∆εκεµβρίου 2007. 
  
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 
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Τα δικαιώµατα της µειοψηφίας καταχωρούνται κατά την αναλογία τους επί της εύλογης αξίας. Σε επόµενες 
χρήσεις, τυχόν ζηµίες µερίζονται στη µειοψηφία κατ’ αναλογία, επιπλέον των δικαιωµάτων µειοψηφίας.  
 

Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών προσαρµόζονται κατάλληλα, ώστε να συντάσσονται βάσει των 
λογιστικών αρχών του Οµίλου. 
 

Κατά την ενοποίηση, οι διεταιρικές συναλλαγές, τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα και τα ενδοεταιρικά έσοδα και 
έξοδα, απαλείφονται. 
 

Στις οικονοµικές καταστάσεις της Μητρικής εταιρείας, οι επενδύσεις σε θυγατρικές αποτιµώνται στο κόστος 
κτήσεώς του και εξετάζονται για αποµείωση. 
 
 
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. 
 
 
6.3 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. 
 
 
6.4  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. 
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(γ) Εταιρείες του Οµίλου 
 
Η µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου οι οποίες έχουν διαφορετικό 
λειτουργικό νόµισµα από την µητρική γίνεται ως εξής: 
• Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες που υπάρχουν κατά την 

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

ισοτιµίες έχουν σηµαντική διακύµανση. 
 
Οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται σε ειδικό λογαριασµό στα Ίδια Κεφάλαια και 
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα µε την πώληση των επιχειρήσεων αυτών. 
 
Η υπεραξία και οι προσαρµογές των εύλογων αξιών που προκύπτουν κατά την απόκτηση οικονοµικών 
µονάδων εξωτερικού µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες της ηµεροµηνίας ισολογισµού. 
 
 
6.4 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 Από 16 έως 36 έτη 
Μηχανήµατα, τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός Από 3 έως 25 έτη 
Μεταφορικά Μέσα 5 έτη 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός γραφείων Από 3 έως 11 έτη 
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Η καταχώρηση των προσθηκών στα βιβλία, γίνεται στο κόστος κτήσης, το οποίο περιλαµβάνει όλες τις 
άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε 
επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώµατων παγίων µόνον αν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά 
οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρεία και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και 
συντηρήσεις, καταχωρούνται σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσης. 
 

Τα παραγωγικά πάγια περιουσιακά στοιχεία ή αυτά για τα οποία δεν έχει προσδιοριστεί η χρήση τους και 
βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής, απεικονίζονται στο κόστος µειωµένα κατά τις τυχόν ζηµίες 
αποµείωσης. Η απόσβεση αυτών των παγίων, όπως και των υπολοίπων του οµίλου, αρχίζει όταν τα αυτά 
είναι έτοιµα για χρήση. 
 
 
6.5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Λογισµικά Προγράµµατα Η/Υ: 
 

Αποτιµώνται στην εύλογη αξία µείον τις αποσβέσεις και τυχόν ζηµιές αποµείωσης. Οι αποσβέσεις 
διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία 
κυµαίνεται από 4 έως 5 έτη. 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). 
 
 
6.6 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. 
 
 
6.7 Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία 
 
 
Ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες: 
 
α) ∆άνεια και Απαιτήσεις 
 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες 
πληρωµές και τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. ∆ηµιουργούνται όταν ο όµιλος δίνει 
χρήµατα ή παρέχει αγαθά και υπηρεσίες και δεν υπάρχει πρόθεση για την πώληση αυτών των στοιχείων. 
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β) ∆ιακρατούµενες 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) ∆ιαθέσιµα 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 ∆ιοίκηση τα στοιχεία αυτά να πωληθούν εντός ενός έτους από τη δηµοσίευση των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
 

Οι επενδύσεις αρχικά καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους η οποία προσαυξάνεται µε τις άµεσα 
επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες. 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις και οι διακρατούµενες ως την λήξη επενδύσεις, µεταγενέστερα αποτιµώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. 
 

Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται σε εύλογες αξίες και οι 
µεταβολές από την αποτίµηση καταχωρούνται κατ’ ευθείαν στα ίδια κεφάλαια, από όπου και µεταφέρονται 
στα κέρδη ή τις ζηµίες µε την πώληση αυτών των περιουσιακών στοιχείων ή όταν τα στοιχεία αυτά 
αποµειωθούν. 
Σε περίπτωση που για κάποιους συµµετοχικούς τίτλους δεν υπάρχει αξιόπιστη αποτίµηση της εύλογης αξίας 
τους, τότε αυτοί αποτιµώνται στο κόστος, µείον τυχόν ζηµίες αποµείωσης. 
 
Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού ο Όµιλος εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 
συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία είναι αποµειωµένα. 
 
 
6.8 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. 
 
 
6.9 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. 
 
 
6.10 ∆ιαθέσιµα & 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. 
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6.11 Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. ∆εν υπάρχει τµήµα του καλυφθέντος κεφαλαίου που 
ακόµα δεν έχει καταβληθεί, ούτε αριθµός ή συνολική ονοµαστική αξία και είδος µετοχών που δεν έχουν 
εξολοκλήρου εξοφληθεί. 
 
 
6.12 ∆ανεισµός 
 
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. 
 
 
6.13 Τρέχων και Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος 
 
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται βάσει των οικονοµικών καταστάσεων κάθε µιας εκ των εταιρειών 
που συµπεριλαµβάνονται στην ενοποίηση, σύµφωνα µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία της χώρας 
εγκατάστασής τους, εφαρµόζοντας τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές. 
 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 
προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων 
και υποχρεώσεων. Υπολογίζεται µε τη χρήση των φορολογικών συντελεστών που ισχύουν κατά την 
ηµεροµηνία των ισολογισµών και οι οποίοι θα εφαρµοστούν στον χρόνο που οι προσωρινές διαφορές θα 
ανακτηθούν. 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία εκτιµάται ότι θα 
υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί 
την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 
 
 
6.14 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.  
 
 
6.15 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. 
 
 
6.16 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: 
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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. 
 
 
6.17 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. 
 
 
6.18 ∆ιανοµή µερισµάτων 
 
Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονοµικές 
καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
 
 
6.19 Κέρδη ανά µετοχή 
 
Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους µε το µέσο σταθµικό 
αριθµό µετοχών κάθε χρήσης. 
 
 
 

7. ∆ιαχείριση 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 εµπορικών συναλλαγών σε νόµισµα διαφορετικό του 
ευρώ, επιλέγεται κατά περίπτωση νόµισµα συναλλαγής τέτοιο ώστε η δηµιουργούµενη απαίτηση ή 
υποχρέωση να αντισταθµίζει κατά το δυνατό προγενέστερες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις κατά το ίδιο νόµισµα. 
 

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: 
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Ρενµινµπί Κίνας (RMB), νέα λίρα Τουρκίας (TRL), νέο Λέι Ρουµανίας (RON), Ζλότι Πολωνίας (ZL) και 
Ρούβλι Ρωσίας (RUB). 
 
Κίνδυνος επιτοκίου 
 

Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταµιακές ροές της Εταιρείας και του Οµίλου δεν επηρεάζονται σηµαντικά από 
διακυµάνσεις επιτοκίων. 
 

Η έκθεση σε κίνδυνο από διακυµάνσεις επιτοκίων για τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις παρακολουθείται σε 
προϋπολογιστική βάση. Η χρηµατοδότηση του Οµίλου έχει διαµορφωθεί µε συνδυασµό σταθερού και 
κυµαινόµενων επιτοκίου. 
 

Οι αποφάσεις για τη διάρκεια των χρηµατοδοτήσεων και το συνδυασµό επιτοκίων λαµβάνονται ξεχωριστά 
για κάθε περίπτωση και 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 ∆ιοίκηση του Οµίλου. 
 

Στο τέλους του έτους, η ∆ιοίκηση εκτίµησε ότι δεν υφίσταται κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος ο 
οποίος δεν καλύπτεται από πρόβλεψη ή από άλλη εξασφάλιση. 
 
Κίνδυνος ρευστότητας 
 

∆εν υφίσταται ουσιαστικός κίνδυνος ρευστότητας, καθώς ο Όµιλος διαθέτει επαρκή ρευστά διαθέσιµα 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. 
 
 
8. 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) 
- Αποµείωση αξίας επενδύσεων, χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και απαιτήσεων 
- Φόρος εισοδήµατος 
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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. 
 
 
 

9. 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. 
 

Στην παρούσα χρήση 2007 η Εταιρεία προέβη σε νέα εξέταση της εύλογης αξίας των ακινήτων και των 
µηχανηµάτων. Από το γεγονός αυτό και βασιζόµενη σε σχετική έκθεση πραγµατογνώµονα, προέβη στην 
αναπροσαρµογή της αξίας των ιδιοχρησιµοποιούµενων οικοπέδων. Από το λόγο αυτό, προέκυψε υπεραξία 
αναπροσαρµογής συνολικού ύψους 10.177 χιλ. ευρώ, η οποία – καθαρή από αναβαλλόµενο φόρο 2.544 χιλ. 
ευρώ – πιστώθηκε σε αποθεµατικό της Καθαρής Θέσης. 
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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 ∆ιαφοροποίηση 16 (106) (422) 1 (15) 5 (521) 

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

(+) Προσθήκες περιόδου 543 366 3.701 208 154 236 5.208 

(-) Μειώσεις περιόδου - - (345) (56) (1) (-64) (466) 

 Σύνολο 31.12.2006 7.959 12.723 38.617 1.494 2.680 1.054 64.526 

 Αποσβέσεις        

 Αποσβέσεις 1.1.2006 34 919 6.162 839 2.019 - 9.973 

 Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση (2) (14) (124) 3 (9) - (145) 

(+) Προσθήκες περιόδου 12 426 2.798 207 316 - 3.759 

(-) 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 51.118 
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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 1.1.2007 7.959 12.723 38.617 1.494 2.680 1.054 64.526 
 Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση (78) (86) (114) (3) 7 8 (266) 

(+) Ενσωµάτωση παγίων νέων θυγατρικών - - 2.057 52 68 - 2.177 

(+) Αναπροσαρµογή στην εύλογη αξία 10.177 - - - - - 10.177 

(+) Προσθήκες περιόδου 281 1.215 2.549 85 171 393 4.694 

(-) Μειώσεις περιόδου - - (116) (31) (17) - (164) 

 Σύνολο 31.12.2007 18.339 13.852 42.993 1.597 2.909 1.455 81.144 

 Αποσβέσεις        

 Αποσβέσεις 1.1.2007 44 1.331 8.702 1.006 2.325 - 13.408 

 Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση (2) (15) (38) (5) 5 - (55) 

(+) Προσθήκες περιόδου 12 453 3.373 201 215 - 4.254 

(-) Μειώσεις περιόδου - - (46) (26) (11) - (83) 

 Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2007 54 1.769 11.991 1.176 2.534 - 17.524 

         

 Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2007 18.285 12.083 31.002 421 375 1.455 63.620 
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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 87 125 641 3.718 

(-) Μειώσεις περιόδου - - (31) - - (64) (95) 

 Σύνολο 31.12.2006 6.450 9.777 27.360 976 2.212 934 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 5.035 708 2.038 - 8.667 

         

 Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2006 6.450 8.891 22.325 268 174 934 39.043 
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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. 2007 6.450 9.777 27.360 976 2.212 934 47.710 

(+) Αναπροσαρµογή στην εύλογη αξία 10.177 - - - - - 10.177 

(+) Προσθήκες περιόδου 260 966 2.081 6 72 229 3.614 

(-) Μειώσεις περιόδου - - (31) (15) (9) - (55) 

 Σύνολο 31.12.2007 16.887 10.743 29.410 967 2.275 1.163 61.446 

         

 Αποσβέσεις        

 Αποσβέσεις 1.1.2007 - 886 5.035 708 2.038 - 8.667 

(+) Προσθήκες περιόδου - 312 2.032 135 156 - 2.635 

(-) Μειώσεις περιόδου - - (17) (13) (9) - (39) 

 Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2007 - 1.198 7.050 830 2.185 - 11.263 

         

 Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2007 16.887 9.545 22.360 137 90 1.163 50.183 
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Επί των ενσωµάτων παγίων της Εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα ή άλλα βάρη. 
 
Επί των ενσωµάτων παγίων του Οµίλου υφίστανται την 31.12.2007 εµπράγµατα βάρη συνολικής 
αξίας 635 χιλ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων συνολικού ύψους 494 χιλ. ευρώ (βλ. σηµ. 12). 
 
 
 
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. 2006 - 318 35 353 
 Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση - -7 - -7 

(+) Απόκτηση θυγατρικής 263 - - 263 
(+) Προσθήκες περιόδου - 99 - 99 

 Σύνολο 31.12.2006 (α) 263 410 35 708 
      

 Αποσβέσεις 1.1.2006 - 150 32 181 
 Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση - -2 - -2 
(+) Προσθήκες περιόδου - 61 3 64 

 
Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2006 
(β) - 208 35 243 

      

 
Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2006 (α)-
(β) 263 201 - 465 

      

 Κόστος ή εκτίµηση 1.1. 2007 263 410 35 708 
 Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση -    

(+) Απόκτηση θυγατρικής - 2 44 46 
(+) Προσθήκες περιόδου - 78 - 78 

 Σύνολο 31.12.2007 (α) 263 490 79 832 
      

 Αποσβέσεις 1.1.2007 - 208 35 243 
 Συναλλαγµατική ∆ιαφοροποίηση - 1  - 1  
(+) Προσθήκες περιόδου - 62  - 62  

 
Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2007 
(β) - 271  35  306 

      

 
Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2007 (α)-
(β) 263  219  44  526 
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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. 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 
     
 Κόστος ή εκτίµηση 1.1. 2007 237 - 237 
(+) Προσθήκες περιόδου 16 - 16 
 Σύνολο 31.12.2007 (α) 253 - 253 
     
 Αποσβέσεις 1.1.2007 107 - 107 
(+) Προσθήκες περιόδου 49 - 49 
 Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2007 (β) 156 - 156 
     
 Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2007  (α)-(β) 97 - 97 
 
 
 
3. Συµµετοχές σε Θυγατρικές εταιρείες και Συγγενείς εταιρείες 
 
 
A) Απόκτηση Θυγατρικών – Πρώτη Ενοποίηση: 
 
 
(α) AGRIPOLYANE S.A.S.U. 
 
Στις 13/12/2006 µε απόφαση του Εµπορικού ∆ικαστηρίου του St Etienne της Γαλλίας 
κατοχυρώθηκε στη Μητρική Εταιρία έναντι του ποσού των 614 χιλ. ευρώ το ενεργητικό 
(εξοπλισµός, αποθέµατα, φήµη και πελατεία) των εταιριών Polyane και Prolene που βρίσκονταν 
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 µε έδρα το Saint Chamond, η εταιρία S.P.F.P. SAS - κατά 
100% θυγατρική της Μητρικής Εταιρίας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - µε µετοχικό 
κεφάλαιο 1.500.000 ευρώ, η οποία υπεισήλθε στα δικαιώµατα της από 13/12/2006 απόφασης και 
εξαγόρασε το ενεργητικό των δύο εταιριών (Polyane και Prolene). 
 
Τον Ιούνιο 2007 έγινε αλλαγή επωνυµίας της Θυγατρικής S.P.F.P. SAS σε  AGRIPOLYANE 
S.A.S.U. 
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Τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν και το αποτέλεσµα από την εξαγορά αυτή έχουν ως 
ακολούθως: 
 
 

 Ποσά σε χιλ. ευρώ 13/12/2006 

Ενσώµατα πάγια 2.000 
Άυλα πάγια 44 
Αποθέµατα 819 

Σύνολο ενεργητικού 2.863 

  
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 333 
Λοιπές προβλέψεις 200 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 511 

Προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 183 
Σύνολο παθητικού 1.227 
  
Εύλογη αξία καθαρής θέσης 1.636 
  
Εύλογη αξία καθαρής θέσης που εξαγοράστηκε 1.636 
Τίµηµα εξαγοράς 614 
Κέρδος από την απόκτηση θυγατρικής 1.022 
 
 
Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, σύµφωνα µε τα 
∆.Π.Χ.Π. κατά την ηµεροµηνία της 1ης ενσωµάτωσης έχουν ως εξής: 
 
 

Ποσά σε χιλ. ευρώ 13/12/2006 

Ενσώµατα πάγια 420 
Άυλα πάγια 44 
Αποθέµατα 150 

Σύνολο ενεργητικού 614 

  
Λογιστική αξία καθαρής θέσης 614 
 
 
Η AGRIPOLYANE S.A.S.U. ενοποιήθηκε για πρώτη φορά µε τις ενδιάµεσες οικονοµικές 
καταστάσεις της 31/3/2007 και το κέρδος που προέκυψε από την εξαγορά, το οποίο ανήλθε στα 
1.022 χιλ. ευρώ, καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα του Οµίλου. 
 
Ο κύκλος εργασιών της AGRIPOLYANE S.A.S.U., για το διάστηµα από την έναρξη της 
περιόδου (01/01/2007), ανήλθε σε 21.372 χιλ. ευρώ και η καθαρή ζηµία µετά από φόρους µε την 
οποία συµµετέχει η εταιρία AGRIPOLYANE S.A.S.U. στα αποτελέσµατα του Οµίλου την 
31/12/2007 ανήλθε σε 770 χιλ. ευρώ. 
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(β) EGE DOST A.S. 
 
Τον Ιανουάριο του 2007 συστήθηκε η εταιρία µε την επωνυµία “EGE DOST DANISMANLIK 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI”  µε έδρα την Αττάλεια της Τουρκίας, στην 
οποία η Μητρική Εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. συµµετέχει άµεσα µε ποσοστό 
99,99%. Η θυγατρική εταιρία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στα µέσα του Ιουνίου 2007 και 
ενοποιήθηκε για πρώτη φορά µε τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της 30/6/2007. 
 
Ο κύκλος εργασιών της Ege Dost, για το διάστηµα από την έναρξη της δραστηριότητάς της µέχρι 
την 31/12/2007 ανήλθε σε 151 χιλ. ευρώ και η καθαρή ζηµία µε την οποία συµµετέχει η εταιρία 
Ege Dost A.S. στα αποτελέσµατα του Οµίλου ανήλθε σε 42 χιλ. ευρώ. 
 
 
B) Μεταβολή ποσοστού συµµετοχής στη θυγατρική ROMCOLOR 2000 S.A. 
 
 
Τον Αύγουστο του 2007 η θυγατρική εταιρία ROMCOLOR 2000 S.A. στη Ρουµανία προέβη σε 
αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά 2.032 ευρώ, µε κεφαλαιοποίηση κερδών κατά 2.000  
ευρώ και µε καταβολή µετρητών κατά 32.000 ευρώ. 
 
Με την αύξηση αυτή το ποσοστό της µητρικής εταιρίας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 
µειώθηκε κατά 1,01% και ανέρχεται σήµερα σε 78,99%. 
 
 
Γ) Πώληση συµµετοχής: 
 
 
Το Φεβρουάριο του 2007 η κατά 100% θυγατρική εταιρία Guinemont B.V. (εταιρία holding µε 
έδρα την Ολλανδία) πώλησε µειοψηφική της συµµετοχή σε εταιρία του εξωτερικού. Εκ της 
πώλησης προέκυψε κέρδος ύψους 1.722 χιλ. ευρώ σε σχέση µε τη λογιστική αξία της 
συµµετοχής. Το ποσό αυτό απεικονίζεται στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της χρήσης 2007. Το 
αντίτιµο της πώλησης θα εισπραχθεί τµηµατικά, µε έντοκες δόσεις µέχρι την 20/12/2009. 
 
 
∆) Συµµετοχή σε νεοσύστατες επιχειρήσεις: 
 
 
Στη χρήση 2007 η µητρική εταιρεία κατέβαλε για τη συµµετοχή της σε νεοσύστατες 
επιχειρήσεις η δραστηριότητα των οποίων δεν άρχισε ακόµη, τα ακόλουθα ποσά: 
 

• Κοινωνία δικαιώµατος Βρουχά, ποσό 32 χιλ. ευρώ, ποσοστό συµµετοχής 50%. 
• SUN PARTNERS Α.Ε., ποσό 14 χιλ. ευρώ, ποσοστό 24%. Η εν λόγω εταιρεία 

υπέβαλε, τον Ιούνιο του 2007, πρόταση στην ΡΑΕ για δηµιουργία 
φωτοβολταϊκού πάρκου 4MW στο νοµό Κιλκίς.  

 
 
4. ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
 
 
Η µεταβολή των διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων στη 
χρήση 2007 για την Εταιρεία και τον Όµιλο έχει ως ακολούθως: 
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Ενοποιηµένα Στοιχεία  Εταιρεία 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

2007 2006  2006 2006 
Υπόλοιπο έναρξης 827 896  732 801 
Αγορές 54 0  0 0 
Πωλήσεις 0 -5  0 -5 
Αποµείωση -96 -64  -96 -64 
Σύνολο 785 827  636 732 
 
 
Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται από: 
 

Ενοποιηµένα 
Στοιχεία 

 
Εταιρεία 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

2006 2006  2006 2006 
Μετοχές εσωτερικού µη εισηγµένες στο 
Χ.Α.Α. 282 239  144 144 
Οµόλογο εξωτερικού εισηγµένο σε Χ.Α.Α. 492 588  492 588 
Λοιπά χρεόγραφα εξωτερικού 11 -  - - 
Σύνολο 785 827  636 732 
 
 
Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναλύονται σε: 
 

Ενοποιηµένα 
Στοιχεία 

 
Εταιρεία 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

2007 2006  2007 2006 
Μακροπρόθεσµα 282 239  144 144 
Βραχυπρόθεσµα 503 588  492 588 
Σύνολο 785 827  636 732 
 
 
5. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 
 

Ενοποιηµένα 
Στοιχεία 

 
Εταιρεία 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

2007 2006  2007 2006 
∆οσµένες εγγυήσεις & λοιπές απαιτήσεις 229 165  132 132 
Απαίτηση από πώληση µειοψηφικής συµµετοχής (βλ. σηµ. 3) 719 -  - - 
∆άνεια σε συνδεδεµένα µέρη - 757  - - 
Σύνολο 948 922  132 132 
 
 
6. Αποθέµατα 
 

Ενοποιηµένα Στοιχεία  Εταιρεία Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

2007 2006  2007 2006 
Εµπορεύµατα 1.233 699  366 368 
Προϊόντα (έτοιµα & ηµιτελή) 10.168 6.670  5.902 4.418 
Α΄ ύλες & βοηθητικές, διάφορα υλικά και αναλώσιµα 17.837 12.344  10.895 8.257 
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Πρόβλεψη για υποτίµηση (αποµείωση) - -6  - - 
Χρησιµοποίηση προηγούµενης πρόβλεψης 6 9  - - 
Αγορές υπό παραλαβή 76 105  - - 
Σύνολο 29.320 19.821  17.163 13.043 
 

Επί των αποθεµάτων δεν υφίστανται εµπράγµατα ή άλλα βάρη. 
 
 
7. Πελάτες 
 

Ενοποιηµένα 
Στοιχεία 

 
Εταιρεία 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

2007 2006  2007 2006 
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 43.371 40.128  35.611 33.947 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις -868 -652  -833 -633 
 42.503 39.476  34.778 33.314 
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη - 107  9.095 5.487 
Σύνολο 42.503 39.583  43.873 38.801 
 
Η εξέλιξη της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως ακολούθως: 
 

Ενοποιηµένα 
Στοιχεία 

 
Εταιρεία 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

2007 2006  2007 2006 
Υπόλοιπο έναρξης 1.1 -652 -655  -633 -627 
Συναλλαγµατική διαφοροποίηση - 1  - - 
Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη - 220  - 194 
 -652 -434  -633 -433 
Πρόβλεψη στα αποτελέσµατα περιόδου -216 -218  -200 -200 
Υπόλοιπο λήξης 31.12 -868 -652  -833 -633 
 
 
8. Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 
 

Ενοποιηµένα 
Στοιχεία 

 
Εταιρεία 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

2007 2006  
200

7 2006 

Χρεώστες διάφοροι 4.016 3.258  
2.29

4 
2.64

5 
Απαίτηση από πώληση µειοψηφικής συµµετοχής (βλ 
σηµ. 3) 601 -  - - 
Έξοδα εποµένων χρήσεων 329 147  244 86 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 61 72  31 45 
Εκπτώσεις αγορών υπό διακανονισµό 804 693  804 693 

 5.811 4.170  
3.37

3 
3.46

9 
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 59 500  48 636 

Σύνολο 5.870 4.670  
3.42

1 
4.10

5 
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9. Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 

Ενοποιηµένα 
Στοιχεία 

 
Εταιρεία 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

2007 2006  2007 2006 
Ταµείο 14 26  7 18 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 3.781 3.393  791 940 
Σύνολο 3.795 3.419  798 958 
 
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 2006 27.379.200 27.379.200 8.761.344,00 10.584.277,33 

31η ∆εκεµβρίου 2006 27.379.200 27.379.200 8.761.344,00 10.584.277,33 

31η ∆εκεµβρίου 2007 27.379.200 27.379.200 8.761.344,00 10.584.277,33 
 
Το σύνολο των εκδοθεισών µετοχών της Εταιρείας την 31/12/2007 είναι 27.379.200 κοινές 
ανώνυµες µετοχές µε ονοµαστική αξία € 0,32 ανά µετοχή. Όλες οι εκδοθείσες µετοχές έχουν 
εξοφληθεί πλήρως. 
 

Με την από 13/2/2008 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι µετοχές της εταιρείας µετετράπησαν από 
ανώνυµες σε ονοµαστικές. 
 
 
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 φόρο 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. 
 
Τα λοιπά αποθεµατικά της Καθαρής Θέσης αναλύονται ως ακολούθως: 
 
 

Ενοποιηµένα 
Στοιχεία 

 
Εταιρεία 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

2007 2006  2007 2006 
Αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα 
αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων 30.867 27.709  30.867 27.709 
Λοιπά αποθεµατικά από κέρδη 4.555 5.514  3.935 5.047 
Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής ισολογισµών -510 -287  - - 
Σύνολο 34.912 32.936  34.802 32.756 
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12. ∆ανεισµός 
 

 
(α) Μακροπρόθεσµος δανεισµός 
 

Ενοποιηµένα Στοιχεία  Εταιρεία Λήξη µακροπρόθεσµου 
δανεισµού 2007 2006  2007 2006 
Έως 2 έτη 3.311 2.499  3.000 2.378 
Από 2 έως 5 έτη 3.612 890  3.509 750 
Περισσότερα από 5 έτη 8.352 1.789  7.000 0 
Σύνολο 15.275 5.178  13.509 3.128 
 
Η εύλογη αξία του δανεισµού προσεγγίζει αυτή που εµφανίζεται στις Οικονοµικές Καταστάσεις. 
 

∆εν υπάρχουν εµπράγµατες εξασφαλίσεις για τον µακροπρόθεσµο δανεισµό της Μητρικής 
Εταιρείας. 
 

Για τον µακροπρόθεσµο δανεισµό των Θυγατρικών της υφίστανται εµπράγµατες εξασφαλίσεις 
επί ενσωµάτων παγίων συνολικού ύψους 635 χιλ. ευρώ (για εξασφάλιση δανείων συνολικού 
ύψους 494 χιλ. ευρώ). 
 
Η ανάλυση του µακροπρόθεσµου δανεισµού της Εταιρείας και του Οµίλου ανά νόµισµα έχει ως 
ακολούθως: 
 

Ενοποιηµένα 
Στοιχεία 

 
Εταιρεία 

∆άνεια σε Ξ.Ν. 
2007 2006  2007 2006 

USD / ∆ολάρια Η.Π.Α. 387.548 1.070.896  87.548 - 
JPY / Γεν Ιαπωνίας  - 43.985.000  - - 
PZL / Ζλότι Πολωνίας 1.775.009 1.000.000  - - 
 
(Ως ξένο νόµισµα εννοείται νόµισµα συναλλαγής διαφορετικό του νοµίσµατος αναφοράς, ήτοι 
διαφορετικό του Ευρώ.) 
 
 
(β) Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 
 
Η ανάλυση του βραχυπρόθεσµου δανεισµού της Εταιρείας και του Οµίλου ανά νόµισµα έχει ως 
ακολούθως: 
 

Ενοποιηµένα 
Στοιχεία 

 
Εταιρεία 

∆άνεια σε Ξένο Νόµισµα 

2007 2006  2007 2006 
USD / ∆ολάρια Η.Π.Α. 4.000.000 5.500.000  2.000.000 3.200.000 
RMB / Ρενµινµπί Λ. ∆. Κίνας - 6.500.000  - - 
TRY / Νέα Λίρα Τουρκίας 5.132 8.590  - - 
RUB / Ρούβλι Ρωσίας 132.001 48.098  - - 
 
(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 2007 2006   2007 2006 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια σε ΕΥΡΩ 9.232 15.604  9.220 15.604 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια σε USD 2.718 3.949  1.359 2.429 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια σε RMB - 632  - - 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια σε TRY 3 5  - - 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια σε RUB 3 7  - - 
Μακροπρόθεσµα δάνεια σε ΕΥΡΩ 14.577 3.825  13.450 3.128 
Μακροπρόθεσµα δάνεια σε USD 204 811  59 - 
Μακροπρόθεσµα δάνεια σε JPY - 281  - - 
Μακροπρόθεσµα δάνεια σε PZL 494 261  - - 
 
 
(δ) Επιτόκια 
 
Τα πραγµατικά σταθµισµένα επιτόκια µε τα οποία επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσµατα χρήσεως 
έχουν ως ακολούθως: 
 

Ενοποιηµένα Στοιχεία   Εταιρεία 
Επιτόκιο δανείων 2007 2006   2007 2006 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια σε ΕΥΡΩ 5,92% 4,38%  5,92% 4,38% 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια σε USD 6,13% 6,25%  6,10% 6,31% 
Μακροπρόθεσµα δάνεια σε ΕΥΡΩ 5,29% 3,81%  5,16% 3,79% 
Μακροπρόθεσµα δάνεια σε USD 4,92% 5,50%  4,73% - 
Μακροπρόθεσµα δάνεια σε JPY - 4,80%  - - 
Μακροπρόθεσµα δάνεια σε PZL 6,92% 5,12%  - - 
 
 
13. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 
 
Η κίνηση των λογαριασµών των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια 
της τρέχουσας και της προηγούµενης περιόδου έχει ως ακολούθως: 
 

Ενοποιηµένα 
Στοιχεία 

  
Εταιρεία 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

2007 2006   2007 2006 

Υπόλοιπο έναρξης 1.1. -2.426 -1.982  -2.560 -2.347 
Μεταβολή στο φόρο αποτελεσµάτων περιόδου -216 -463  -495 -356 
Ενσωµάτωση θυγατρικών -506 -98  0 0 
Φόρος µεταφερόµενος απ' ευθείας στην Καθαρή Θέση -2.538 143  -2.544 143 
∆ιαφορές από συναλλαγµατική µετατροπή -7 -26  0 0 
Υπόλοιπο λήξεως 31.12 -5.693 -2.426  -5.599 -2.560 
 
 
Η ανάλυση των λογαριασµών των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 
στον Ισολογισµό έχει ως ακολούθως: 
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Ενοποιηµένα 
Στοιχεία 

  
Εταιρεία 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

2007 2006   2007 2006 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις      

— Ενσώµατα πάγια  -6.275 -3.094  -5.884 -2.865 

— Άυλα περιουσιακά στοιχεία  -20 -23  -20 -23 

— Απαιτήσεις -70 -7  -69 -7 

— Προβλέψεις για συναλλαγµατικές διαφορές -21 -30  -14 -27 

— Λοιπά στοιχεία Ισολογισµού -13 -  - - 

Σύνολο αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων -6.399 -3.154  -5.987 -2.922 

      

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις      

—Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 314 266  309 263 

—Φορολογικές ζηµίες προς συµψηφισµό 247 332  - - 

—Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 79 99  79 99 

—Λοιπά στοιχεία Ισολογισµού 66 31  - - 

Σύνολο αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων 706 728  388 362 

      

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος στον Ισολογισµό -5.693 -2.426  -5.599 -2.560 
 
 
14. Προβλέψεις για παροχές στους εργαζοµένους 
 
Λογιστικές απεικονίσεις σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19: 
 

Ενοποιηµένα 
Στοιχεία 

  
Εταιρεία 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

2007 2006   2007 
200

6 

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων  1.548 1.110  1.278 1.094 

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον ισολογισµό 1.548 1.110  1.278 1.094 
      

Ποσά αναγνωρισµένα στο λογαριασµό 
αποτελεσµάτων       

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 113 102  105 97 

Τόκος στην υποχρέωση 42 37  42 38 

Αναγνώριση αναλογιστικής ζηµίας/(κέρδους)  73 -80  73 -80 
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Κανονικό έξοδο στο λογαριασµό αποτελεσµάτων  228 59  220 55 
Κόστος περικοπών / διακανονισµών / τερµατισµού 
υπηρεσίας 10 5  10 5 

Συνολικό έξοδο στον λογαριασµό αποτελεσµάτων  238 64  230 60 
      

Ισολογισµός      

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους  1.110 1.051  1.094 1.039 

Υποχρέωση από την αρχική ενσωµάτωση θυγατρικής 246 -  - - 

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη  -46 -5  -46 -5 
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε 
στο λογαριασµό αποτελεσµάτων  238 64  230 60 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους  1.548 1.110  1.278 1.094 
      

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης       

Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 1.110 1.051  1.094 1.039 

Υποχρέωση από την αρχική ενσωµάτωση θυγατρικής 246 -  - - 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 113 102  105 97 

Κόστος τόκου 42 37  42 38 

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη -46 -5  -46 -5 

Επιπλέον πληρωµές ή έξοδα/(έσοδα) 10 5  10 5 

Αναλογιστική ζηµιά / (κέρδος)  73 -80  73 -80 

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 1.548 1.110  1.278 1.094 
      

Αναλογιστικές παραδοχές       

Προεξοφλητικό επιτόκιο  4,60% 4,10%  
4,60

% 
4,10

% 

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών  4,00% 3,00%  
4,00

% 
3,00

% 

Αναµενόµενη εναποµένουσα εργασιακή ζωή  21 20  21 20 
 
 
15. Λοιπές προβλέψεις 
 
Κατά της µητρικής εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ασκήθηκε από την εταιρεία 
ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 
Ηρακλείου η από 21/12/2005 αγωγή, επί της οποίας εκδόθηκε η 387/2007 οριστική απόφαση. Με 
την απόφαση αυτή το Πολυµελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου υποχρέωσε την µητρική εταιρεία να 
καταβάλει στην ενάγουσα εταιρεία το ποσό των 225 χιλ. ευρώ και ταυτόχρονα αναγνωρίζει ότι 
οφείλει να της καταβάλει 184 χιλ. ευρώ. Κατά της απόφασης έχει ασκηθεί έφεση από την εταιρία 
µας. 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω και έναντι του επιδικασθέντος ποσού, η µητρική εταιρεία σχηµάτισε 
ανάλογη πρόβλεψη 450 χιλ. ευρώ η οποία περιλαµβάνεται στα «Άλλα έξοδα» της Κατάστασης 
Αποτελεσµάτων περιόδου. 
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16. Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 
 
Η κίνηση των κρατικών επιχορηγήσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων έχει ως ακολούθως: 
 

Ενοποιηµένα Στοιχεία  Εταιρεία Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

2007 2006  2007 2006 
Υπόλοιπο έναρξης 1.1 397 444  397 444 
Προσθήκες περιόδου 358 -  - - 
Αποσβέσεις περιόδου -185 -47  -80 -47 
Υπόλοιπο λήξεως 31.12 570 397  317 397 
 
Τα έσοδα από αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων καταχωρούνται στα «Άλλα έσοδα» της 
Κατάστασης Αποτελεσµάτων περιόδου. 
 
 
17. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 

 
Η ανάλυση των λοιπών βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων έχει ως ακολούθως: 
 

Ενοποιηµένα 
Στοιχεία 

 
Εταιρεία 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

2007 2006  2007 2006 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.087 2.822  1.672 1.902 

Έξοδα χρήσεως δουλεµένα 605 241  274 167 

Υπόλοιπο λήξεως 3.692 3.063  1.946 2.069 
 
 
 
 
 

Αποτελέσµατα περιόδου 
 
 
18. Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 
 
Η δραστηριότητα της µητρικής εταιρείας αναλύεται σε δύο τοµείς, τον κλάδο πλαστικών και τον 
κλάδο αιολικής ενέργειας: 
 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
 ΑΙΟΛΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Ποσά σε χιλιάδες  ευρώ 
 

Ενοποιηµένα στοιχεία 2007 2006  2007 2006 

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 
133.80

3 99.079  3.726 3.649 

Κόστος πωλήσεων 

-
109.82

5 
-

77.677  -1.247 -1.218 

Μικτά Κέρδη 23.978 21.402  2.479 2.432 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων & αποσβέσεων 10.345 12.278  3.241 3.182 
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Αποσβέσεις ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος -3.565 -3.057  -775 -773 

Κέρδη προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 6.780 9.220  2.466 2.410 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) -1.173 -847  -79 -186 

Κέρδη προ φόρων 8.569 8.206  2.387 2.223 
 
 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
 ΑΙΟΛΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Ποσά σε χιλιάδες  ευρώ 
 

Η εταιρεία 2007 2006  2007 2006 

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 90.305 73.911  3.726 3.649 

Κόστος πωλήσεων 
-

73.846 
-

58.676  -1.247 -1.218 

Μικτά Κέρδη 16.459 15.234  2.479 2.432 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων & αποσβέσεων 8.463 8.715  3.241 3.182 

Αποσβέσεις ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος -1.909 -1.876  -775 -773 

Κέρδη προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 6.554 6.838  2.466 2.410 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) -991 -603  -79 -186 

Κέρδη προ φόρων 5.659 6.304  2.387 2.223 
 
 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ποσά σε χιλιάδες  ευρώ 

 
Ενοποιηµένα στοιχεία 2007 2006 2007 2006 

Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό 49.565 42.348 15.858 11.444 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 81.785 67.876 206 205 

Σύνολο ενεργητικού 131.350 110.224 16.064 11.649 

     
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 21.871 5.924 0 1.250 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 32.313 34.230 0 1.878 

Σύνολο παθητικού 54.184 40.154 0 3.128 
 
 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ποσά σε χιλιάδες  ευρώ 

 
Η εταιρεία 2007 2006 2007 2006 

Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό 47.050 39.743 15.858 11.444 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 65.541 57.290 206 205 

Σύνολο ενεργητικού 112.591 97.033 16.064 11.649 

     
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 19.653 4.051 0 1.250 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 24.505 29.257 0 1.878 

Σύνολο παθητικού 44.158 33.308 0 3.128 
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19. Άλλα έσοδα 
 

Ενοποιηµένα 
Στοιχεία 

 
Εταιρεία 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

2007 2006  2007 2006 
Εκµισθώσεις 126 78  87 78 
Κέρδη από εκποίηση ενσωµάτων παγίων 41 8  16 60 
Κρατικές επιχορηγήσεις ενσώµατων παγίων 
(απόσβεση) 193 47  80 47 
Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων 24 60  24 59 
Λοιπά έσοδα 449 447  216 122 
Σύνολο 833 640  423 366 
 
 
20. Έξοδα που επιβάρυναν τα κέρδη (προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων) 
 

Ενοποιηµένα 
Στοιχεία 

 
Εταιρεία 

Ποσά σε χιλιάδες  ευρώ 

 
α) Αποθέµατα 2007 2006  2007 2006 
Κόστος αποθεµάτων 
ενσωµατωµένο στο Κόστος Πωληθέντων 88.482 63.464  61.798 47.538 
 

Ενοποιηµένα 
Στοιχεία 

 
Εταιρεία 

Ποσά σε χιλιάδες  ευρώ 

 
β) Αποσβέσεις 2007 2006  2007 2006 
Αποσβέσεις στο Κόστος Πωληθέντων 3.735 3.166  2.341 2.246 
Αποσβέσεις στα Έξοδα ∆ιάθεσης 299 378  118 198 
Αποσβέσεις στα Έξοδα ∆ιοίκησης 220 199  173 156 
Αποσβέσεις στα Έξοδα R&D 51 48  51 48 
Αποσβέσεις στα Άλλα έξοδα 35 39  0 0 
Σύνολο αποσβέσεων στο λειτουργικό 
κόστος 4.340 3.830  2.684 2.649 
 
 

Ενοποιηµένα 
Στοιχεία 

 
Εταιρεία 

Ποσά σε χιλιάδες  ευρώ 

 
γ) Παροχές στο προσωπικό 2007 2006  2007 2006 
Κόστος προσωπικού 
(συµπεριλαµβανοµένου και του κόστους τερµατισµού απασχόλησης) 16.312 11.509  10.123 9.305 
      
Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στη λήξη της χρήσεως (άτοµα) 668 582  321 308 
 
 

Ενοποιηµένα 
Στοιχεία 

 
Εταιρεία 

Ποσά σε χιλιάδες  ευρώ 

 
δ) Άλλα έξοδα 2007 2006  2007 2006 
Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης (R&D) 375 329  375 329 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 215 218  200 200 
Πρόβλεψη δικαστικής αποζηµίωσης (βλ. σηµ. 15) 54 -  450 - 
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Ζηµίες από εκποίηση ενσωµάτων παγίων 450 37  0 3 
Λοιπά έξοδα 1.343 475  76 4 
Σύνολο 2.437 1.059  1.101 536 
 
 
21. Χρηµατοοικονοµικό Κόστος 
 

Ενοποιηµένα 
Στοιχεία 

 
Εταιρεία 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

2007 2006  2007 2006 
Τόκοι και συναφή έξοδα -1.700 -1.130  -1.149 -864 
Τόκοι και συναφή έσοδα 448 96  79 75 
Σύνολο -1.252 -1.033  -1.070 -789 
 
 
22. Κέρδη / Ζηµίες από Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
 

Ενοποιηµένα 
Στοιχεία 

 
Εταιρεία 

Ποσά σε χιλιάδες  ευρώ 

2007 2006  2007 2006 
Έξοδα / Ζηµίες από χρηµατοοικονοµικά στοιχεία -96 -64  -96 -64 
Έσοδα / Κέρδη από χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 13 14  7 9 
Σύνολο -83 -51  -89 -55 
 
 
23. Φόρος εισοδήµατος 
 
Η ανάλυση του φόρου των αποτελεσµάτων περιόδου σε τρέχοντα και αναβαλλόµενο 
φόρο έχει ως ακολούθως: 
 

Ενοποιηµένα 
Στοιχεία 

 
Εταιρεία 

Ποσά σε χιλιάδες  ευρώ 

2007 2006  2007 2006 
Τρέχων φόρος εισοδήµατος 1.294 1.824  883 1.497 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 216 463  495 356 
Φόρος στα αποτελέσµατα περιόδου 1.510 2.287  1.378 1.853 
 
Η συµφωνία µεταξύ του φόρου που αναλογεί στα αποτελέσµατα προ φόρων – βάσει του 
τρέχοντος φορολογικού συντελεστή κάθε χώρας – και του φόρου που επιβάρυνε τα 
αποτελέσµατα της περιόδου έχει ως ακολούθως: 
 

Ενοποιηµένα 
Στοιχεία 

 
Εταιρεία 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

2007 2006  2007 2006 
      
Κέρδη προ φόρων 10.956 10.429  8.046 8.527 
      

Αναλογούν φόρος εισοδήµατος, βάσει τρέχοντος φορολογικού συντελεστή 2.626 2.838  2.011 2.473 
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Επίδραση λόγω σχηµατισµού αφορολόγητων αποθεµατικών -641 -943  -641 -943 

Επίδραση λόγω µεταβολής του φορολογικού συντελεστή - -263  - -263 

Επίδραση λόγω µη αναγνώρισης φορολογικών ζηµιών προς συµψηφισµό - 1  - - 

Επίδραση λόγω δαπανών που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση 116 126  6 42 

Επίδραση λόγω αφορολογήτων εσόδων -560 -95  -2 -2 

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων - 543  - 543 

Λοιπές µεταβολές φόρου εισοδήµατος -31 80  4 3 

      

Φόρος στα αποτελέσµατα της περιόδου 1.510 2.287  1.378 1.853 
 
 
24. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
 
 

Οι αγορές, πωλήσεις και τα υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Οµίλου και της 
Εταιρίας µε τα συνδεόµενα µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 έχουν ως ακολούθως: 
 

Ενοποιηµένα 
Στοιχεία Εταιρία 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

 
Συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα µέρη 2007 2006 2007 2006 

Α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών  - - 15.938 6.244 

Β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών - - 647 1.167 

Γ) Απαιτήσεις 48 1.257 9.143 6.123 

∆) Υποχρεώσεις - - 644 113 

Ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 1.296 911 822 636 

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

Ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης - - - - 
 
 
Αναλυτικότερα, οι αγορές και πωλήσεις µεταξύ των συνδεδεµένων µερών σωρευτικά από την 
έναρξη της οικονοµικής χρήσης µέχρι την λήξη της περιόδου που παρουσιάζεται, έχουν ως 
ακολούθως: 
 
 

Ενοποιηµένα Στοιχεία Εταιρία 
Είδος συναλλαγής 2007 2006 2007 2006 

Πωλήσεις αποθεµάτων - 279 15.849 5.546 
Αγορές αποθεµάτων - - 562 1.167 
Πωλήσεις παγίων - - - 382 
Αγορές παγίων - - - - 
Παροχή υπηρεσιών - - 89 37 
Λήψη υπηρεσιών - - 67 - 
Τόκοι και συναφή έσοδα / έξοδα - - 18 - 
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25. ∆εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις: 
 
 
Η µητρική εταιρεία έχει παραχωρήσει εγγυήσεις (µε εγγυητικές επιστολές) ως ακολούθως: 
 
Α) Εγγυήσεις σε θυγατρικές εταιρείες: 
 
Θυγατρική εταιρεία Νόµισµα Ποσό σε Ξένο Νόµισµα 

SENKROMA S.A. ∆ολάριο U.S.A. (USD) 700.000 

SHANGHAI HITEC PLASTICS CO. LTD ∆ολάριο U.S.A. (USD) 2.055.000 

ROMCOLOR 2000 S.A. Ευρώ 550.000 

GUINEMONT B.V. Ευρώ 878.758 

AGRIPOLYANE S.A.S.U. Ευρώ 4.050.000 
 
Β) Λοιπές εγγυήσεις: 
Η εταιρία έχει παραχωρήσει λοιπές εγγυήσεις συνολικού ύψους 344 χιλ. ευρώ.  
 
 
26. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Εταιρείας - Οµίλου: 
 

 Επωνυµία Εταιρείας Έδρα 
Ανέλεγκτες φορολογικά 

χρήσεις 
Αριθµός ανέλεγκτων 

χρήσεων 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 2006 – 2007  2 

ΕΤΕΠΛΑ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 2001 – 2007  7 

ROMCOLOR 2000 S.A. ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2006 – 2007  2 

GLOBAL COLORS POLSCA S.A. ΠΟΛΩΝΙΑ 2003 – 2007  5 

SENKROMA S.A. ΤΟΥΡΚΙΑ 2003 – 2007  5 

EGE DOST S.A. ΤΟΥΡΚΙΑ 2007 1 

SHANGHAI HITEC  PLASTICS CO  ΚΙΝΑ 2006 – 2007  2 

AGRIPOLYANE S.A.S.U. ΓΑΛΛΙΑ 2007 1 

GLOBAL COLORS O.O.O. ΡΩΣΙΑ 2006 - 2007 2 

PLASTIKA KRITIS FAR EAST LTD ΚΥΠΡΟΣ 2002 – 2007  6 

RAINBOW TECHNOLOGIES LTD ΚΥΠΡΟΣ 2001 – 2007  7 

GUINEMONT B.V. ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 2005 – 2007  3 

 
 
27. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού και µέχρι την έγκριση των 
Οικονοµικών Καταστάσεων που να ενδιαφέρουν τους χρήστες των Οικονοµικών Καταστάσεων 
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10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
 
1.1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία 
 
Στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο 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 ∆ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
ισχύουσας νοµοθεσίας. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ενηµερωτικού ∆ελτίου καθώς και για την 
ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σ΄ αυτό είναι: 
 
α. ο κ. Μιχαήλ Λεµπιδάκης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρίας, κάτοικος Ηρακλείου 
Κρήτης, τηλ. 2810-308500. 

β. ο κ. Εµµανουήλ Λεµπιδάκης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρίας, κάτοικος Ηρακλείου 
Κρήτης, τηλ. 2810-308500. 

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

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

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας  δηλώνει ότι όλα τα  µέλη του έχουν λάβει γνώση του 
περιεχοµένου του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου 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. ∆εν 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 ∆ελτίο. 
 
1.2. Στοιχεία και παρατηρήσεις ελεγκτών 
 
Η Εταιρία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τον τακτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσεως που 
έκλεισε στις 31.12.2007 διενήργησε ο ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ∆ηµήτριος 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 ∆ιοίκησης της εταιρίας επί των λογιστικών χειρισµών των χρήσεων, 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. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 
 
2.1. Γενικά 
 
Ο συνολικός αριθµός των µετοχών της εταιρίας έχει διαµορφωθεί σε 27.379.200  κοινές 
ονοµαστικές 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 ∆ανείων 
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 
∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των 
ελεγκτών της εκδότριας εταιρίας. 
 
Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται στον κοµιστή της Βεβαίωσης ∆ικαιούχου 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 ∆ηµοσίου. 
 
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. 
15) Η εκµίσθωση και µίσθωση µηχανηµάτων και ακινήτων. 
16) Η παροχή υπηρεσιών logistics. 
17)  Η επεξεργασία και πώληση ύδατος. 
18) Η ανέγερση και εκµετάλλευση κάθε µορφής αθλητικών εγκαταστάσεων και η άσκηση 
αντίστοιχων δραστηριοτήτων.   
 
Προς εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρίας, µε απόφαση του ∆ιοικητικού 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 
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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 
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 ∆εκέµβριο 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 OHSAS 18001 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 OHSAS 18001. 

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. 
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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 ∆εκέµβριο εξαγοράζεται το 
ενεργητικό των γαλλικών εταιριών παραγωγής αγροτικών φύλλων Polyane & Prolene.  

2007 Ολοκληρώνεται η εγκατάσταση και ξεκινά η παραγωγή µιας ακόµη γραµµής παραγωγής 
masterbatches στο Ηράκλειο. Ολοκληρώνεται η εγκατάσταση νέας γραµµής πλυντηρίων 
σε υφιστάµενη µονάδα παραγωγής ανακύκλωσης. Ολοκληρώνεται η κατασκευή 
ιδιόκτητης αποθήκης και γραφείων στην Θεσσαλονίκη συνολικού εµβαδού 2.500 τ.µ.. 
Ξεκίνησε σηµαντική αναβάθµιση του µηχανολογικού εξοπλισµού της θυγατρικής µας 
εταιρίας στην Γαλλία για τη βελτίωση της ποιότητας των εκεί παραγόµενων προϊόντων. 

 
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.  
 
∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας  

Η εταιρία διαθέτει το υπ΄ αριθµ. 1004807 ∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας µε τίτλο “Ασηµί Πλαστικά 
Φύλλα για επίτευξη ΄΄∆ροσισµού΄΄ 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 
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• 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.  
 
• 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 (αγροτικά φύλλα, κιβώτια 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 ∆ΕΗ µε βάση 10ετές 
συµβόλαιο.  
Ο τοµέας Αιολικής ενέργειας έχει πιστοποιηθεί µε το σύστηµα ISO 9001  - 2000 και OHSAS 
18001. 
 
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. ∆εν 
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 
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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. 
 
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 14 γραµµές παραγωγής δυναµικότητας 25.000 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 δύο πλήρεις γραµµές πλυντηρίων µε παράλληλη 
επεξεργασία και επαναχρησιµοποίηση του νερού. Οι γραµµές παραγωγής έχουν τη δυνατότητα 
να επεξεργάζονται τόσο βιοµηχανικά σκράπ όσο και πλαστικά απορρίµµατα. 
 
Όλοι οι τοµείς παραγωγικής δραστηριότητας διαθέτουν πιστοποίηση µε βάση το σύστηµα 
OHSAS 18001 που αφορά την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζοµένων. 
 
∆ιαχείριση 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 4 
στελέχη. 
 
3.3.4 Έρευνα – Ανάπτυξη-∆ιασφάλιση Ποιότητας  
 
Τµήµα ∆ιασφάλισης 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 
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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 ∆ήµου Γαζίου.  

 
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 ∆ίκτυο Πωλήσεων και ∆ιανοµής  
 
Το πελατολόγιο της εταιρίας παρουσιάζει µεγάλη γεωγραφική  ευρύτητα και διασπορά (πάνω 
από 2.500 πελάτες). Κανένας από τους πελάτες (πλην της ∆ΕΗ) δεν ξεπερνάει σε τζίρο το 2% 
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. 
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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. 
 
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. ∆ιαθέτει 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 ∆ιοικητικές 
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. 
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Επίσης υπάρχουν υποκαταστήµατα της εταιρίας µε ενοικιασµένους χώρους  αποθηκών και 
γραφείων στην Αθήνα 2.650 τ.µ και ιδιόκτητος χώρος 2.000 τ.µ. στη Θεσσαλονίκη ενώ από τον 
Σεπτέµβριο του 2500 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 25.000 τόνων ετησίως. 
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). 
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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 
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. 
 Με την από 13/02/2008  Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η µετατροπή των µετοχών 
της εταιρείας από ανώνυµες σε ονοµαστικές. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας 
ανέρχεται σε 8.761.344 και είναι διαιρεµένο σε 27.379.200  ονοµαστικές  µετοχές των 0,32 
ευρώ  η καθεµιά. 
 
3.7 ∆ιοίκηση-∆ιεύθυνση Εργασιών 
 
∆ιοικητικό 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, ∆ιευθύνων Σύµβουλος  

5) Εµµανουήλ Λεµπιδάκης, ∆ιευθύνων 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) ∆ηµήτριος Αρµάος, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
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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, ∆/νων Σύµβουλος.  
2) Μιχαήλ Λεµπιδάκης, χηµικός µηχανικός, MBA, ∆/νων Σύµβουλος. 
3) Αννα Λεµπιδάκη, Οικονοµική ∆/ντρια. 
4) Κων/νος Περάκης, ∆/ντης Εισαγωγών. 
5) Ιωάννης Μελάς, ηλεκτρολόγος µηχανολόγος, M.Sc, ∆/ντης Εργοστασίων. 
6) Εµµανουήλ Κυκριλής,γεωπόνος, ∆/ντης Μάρκετινγκ Φύλλων και Σωλήνων. 
7) Ιωάννης Ελευθεράκης, οικονοµολόγος, Προϊστάµενος Εφοδιαστικής. 
8) Ιωάννης Μαρκάκης, λογιστής, Προϊστάµενος Εσωτερικού Ελέγχου  
9)Αντώνης ∆ρακωνάκης, ηλεκτρολόγος µηχανικός, Προϊστάµενος Μονάδας Αγροτικών 
Φύλλων. 
10) Γεώργιος Βαλεργάκης, λογιστής, Προϊστάµενος Λογιστηρίου. 
11) ∆ηµήτριος Μανουράς, χηµικός µηχανικός, Προϊστάµενος Μονάδας Ανακύκλωσης. 
12) Γεώργιος Κόρκακας, χηµικός µηχανικός, M.Sc., ∆/ντης Μάρκετινγκ  Μasterbatches. 
13) Ιωάννης Ανδρουλάκης, Προϊστάµενος Εξαγωγών Μasterbatches, 
14) ∆ηµήτρης 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 ∆ιαµαντόπουλος, 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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3.9 Οργανόγραµµα 
∆ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΜΗΜΑ  ΕΣΩΤ . ΕΛΕΓΧΟΥ  &
∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

∆ /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ι

ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

∆ /ΝΣΗ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤ ΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΕΦΟ∆ΙΑΣΤ ΙΚΗΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΣ Α ' ΥΛΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ENGINEERING

∆ /ΝΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ

∆ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ∆ /ΝΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ∆ /ΝΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ∆ /ΝΣΗ MAST ERBAT CH

ΤΜΗΜΑ  Α .Π.Ε .
ΤΜΗΜΑ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΤΜΗΜΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΤΕΧΝ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Α 'ΥΛΩΝ-ΕΤΟΙΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΤΕΧΝ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΤΕΧΝ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΕΤΟΙΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ  ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΕΤΟΙΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ   ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ  ΤΕΧΝ.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΕΤΟΙΜΩΝ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ  ΦΥΛΑΞΗΣ &
ΚΤ ΙΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΑΝΤΑΛ /ΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩ
Ν

∆ /ΝΣΗ MARKET ING
MAST ER/ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Ν. ΕΛΛΑ∆ΑΣ

∆ /ΝΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

∆ /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΙ

ΤΜΗΜΑ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Β . ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΥΠΟΚ /ΜΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΜΒ
ΤΜΗΜΑ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ  ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΗΠΕΙΡΩΤ ΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΤΜΗΜΑ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ-∆Ω∆ /ΣΟΥ

ΑΝΤ ΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ  ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΤΜΗΜΑ  R&D-ΤΕΧΝ.ΕΞΥΠ.

ΦΥΛΛΩΝ/ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΠΟΚ /ΜΑ   ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΤ ΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ .Σ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ /ΝΣΗ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤ ΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ  ΠΙΣΤΩΤ ΙΚΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΜΗΜΑ  R&D

∆ /ΝΣΗ MARKET ING
ΦΥΛΛΩΝ/ΣΩΛΗΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ   ΕΤΑΙΡΙΑΣ
" ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΚΡΗΤΗΣ  Α.Β .Ε.Ε."

∆ /ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΟΜΙΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ∆ΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗΣ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝΤΜΗΜΑ  ΠΑΡΑΓ/ΛΗΨΙΑΣ &
Τ ΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΠΕΛΑΤΩΝ
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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. ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ  
 
5.1 Θυγατρικές εταιρίες  
 
Η “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.” έχει έντεκα θυγατρικές εταιρίες, την “ROMCOLOR 2000 S.A.”, την 
“ΕΤΕΠΛΑ Α.Ε.”, την “SENKROMA A.S.”, την “GLOBAL COLORS POLSKA S.A.”, την “PLASTIKA 
KRITIS FAR EAST Ltd”, την “SHANGHAI HITEC PLASTICS S.A.”,την “RAINBOW TECHNOLOGIES 
Ltd”, την “GUINEMONT B.V.”, την “ GLOBAL COLORS. O.O.O.”, την “AGRIPOLYANE S.A.S.U. ” και 
την “ EGE DOST A.S. ” για τις οποίες παραθέτουµε τις κατωτέρω συνοπτικές πληροφορίες : 
 
α) ROMCOLOR 2000 S.A. 
 
Η Romcolor 2000 SA ιδρύθηκε το ∆εκέµβριο 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 78,99% 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. Το 2007 δεν 
είχε δραστηριότητα.. 
 
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) SHANGHAI HITEC PLASTICS S.A.  
 
Η SHANGHAI 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) GLOBAL COLORS G.C. O.O.O. 
 
Εταιρία παραγωγής masterbatches µε έδρα την Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας. Εξαγοράστηκε το 85% της 
εταιρίας τον Αύγουστο του 2007. Τον ∆εκέµβριο εξαγοράστηκε επιπλέον ποσοστό 14%. 
 
ι) AGRIPOLYANE S.A.S.U. 
 
Στις 13/12/2006 µε απόφαση του Εµπορικού ∆ικαστηρίου του St Etienne της Γαλλίας κατοχυρώθηκε στη 
Μητρική Εταιρεία έναντι του ποσού των 500.000 ευρώ το ενεργητικό (εξοπλισµός, αποθέµατα, φήµη και 
πελατεία) των εταιριών Polyane και Prolene που βρίσκονταν 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 µε έδρα το Saint Chamond, η εταιρεία S.P.F.P.  SAS - κατά 100% 
θυγατρική της Μητρικής Εταιρείας - µε µετοχικό κεφάλαιο 1.500.000 ευρώ, η οποία υπεισήλθε στα 
δικαιώµατα της από 13/12/2006 απόφασης και εξαγόρασε το ενεργητικό των δύο εταιριών (Polyane και 
Prolene). Τον Ιούνιο 2007 έγινε αλλαγή επωνυµίας της θυγατρικής S.P.F.P. SAS σε  AGRIPOLYANE 
S.A.S.U. 
 
 
ια) EGE DOST S.A. 
 
Τον Ιανουάριο του 2007 συστήθηκε η εταιρεία µε την επωνυµία Ege Dost µε έδρα την Αττάλεια της 
Τουρκίας µε σκοπό την προώθηση και διανοµή των αγροτικών φύλλων της εταιρείας µας στην 
Τουρκική αγορά. Συµµετέχει η εταιρία άµεσα µε ποσοστό 99,99%. 
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11. 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 
∆ΕΙΚΤΗΣ 

31/01/2007 3,78 95.276 4.710,24 
28/02/2007 4,12 191.130 4.503,96 
30/03/2007 5,16 498.223 4.643,14 
30/04/2007 5,74 156.038 4.736,83 
31/05/2007 5,96 140.755 4.972,19 
29/06/2007 6,84 137.998 4.843,78 
31/07/2007 6,10 46.242 4.917,50 
31/08/2007 4,94 298.135 4.912.53 
28/09/2007 4,92 341.358 5.123,36 
31/10/2007 5,04 98.808 5.334,50 
30/11/2007 4,86 59.769 5.053,87 
31/12/2007 4,64 78.161 5.178,83 
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ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΟ 1/1/2007 ΕΩΣ 31/12/2007 
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ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ  
vs 

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ 
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12. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν.3401/2005 
 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Ν. 3401/2005 και την απόφαση 7/372/15.2.2006 του ∆.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 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ www.ase.gr 8/1/2007 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ www.ase.gr 8/1/2007 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ www.ase.gr 8/1/2007 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ www.ase.gr 16/3/2007 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ www.ase.gr 16/3/2007 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 
www.plastikakritis.com 

www.ase.gr 20/3/2007 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ www.ase.gr 23/3/2007 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ www.ase.gr 26/3/2007 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ www.ase.gr 26/3/2007 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ www.ase.gr 26/3/2007 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ∆ΛΠ 
∆΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 

www.plastikakritis.com 
www.ase.gr 30/03/2007 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ www.ase.gr 3/4/2007 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ www.ase.gr 4/4/2007 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ) www.ase.gr 7/5/2007 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ www.ase.gr 16/5/2007 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ www.ase.gr 18/5/2007 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ www.ase.gr 18/5/2007 

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
www.plastikakritis.com 

www.ase.gr 25/05/2007 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 
www.plastikakritis.com 

www.ase.gr 28/5/2007 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ∆ΛΠ 
Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 

www.plastikakritis.com 
www.ase.gr 31/5/2007 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ – ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ www.ase.gr 4/6/2007 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ – ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ www.ase.gr 8/6/2007 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
www.plastikakritis.com 

www.ase.gr 18/6/2007 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 

www.plastikakritis.com 
www.ase.gr  18/6/2007 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ www.ase.gr 19/6/2007 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ www.ase.gr 23/8/2007 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ www.ase.gr 30/8/2007 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ∆ΛΠ 
Β΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 

www.plastikakritis.com 
www.ase.gr 31/8/2007 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ www.ase.gr 21/9/2007 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ www.ase.gr 21/9/2007 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ www.ase.gr 21/9/2007 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ www.ase.gr 21/9/2007 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ www.ase.gr 21/9/2007 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ www.ase.gr 21/9/2007 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ www.ase.gr 26/9/2007 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ www.ase.gr 26/9/2007 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ www.ase.gr 2/10/2007 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ www.ase.gr 2/10/2007 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ www.ase.gr 2/10/2007 

ΣΥΝΑΨΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ∆ΑΝΕΙΟΥ  
www.plastikakritis.com 

www.ase.gr 16/10/2007 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 

www.plastikakritis.com 
www.ase.gr 31/05/2007 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 
www.plastikakritis.com 

www.ase.gr 1/6/2007 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ∆ΛΠ 
Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 

www.plastikakritis.com 
www.ase.gr 30/11/2007 
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ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 4 Ν.3016/2002 
 
 

Επωνυµία Εταιρίας Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Μερίσµατα 

ROMCOLOR 2000 S.A. 88.240,93   

GLOBAL COLORS O.O.O. 582.795,10   

GLOBAL COLORS POLSCA S.A. 679.778,93   

SENKROMA A.S. 3.057.599,95   

SHANGHAI HITEC  PLASTICS CO  1.055.020,34   

AGRIPOLYANE S.A.S.U. 3.288.510,87   

EGE DOST A.S. 162.854,55   

GUINEMONT B.V.  527.677,00  

 
 

 

 

 

 


