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1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

1.1 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία 

Στο  παρόν  Ενημερωτικό  Δελτίο  περιέχονται  όλες  οι  πληροφορίες  και  τα  οικονομικά 
στοιχεία  που  είναι  απαραίτητα,  για  τη  σωστή  εκτίμηση  της  περιουσίας,  της 
χρηματοοικονομικής  κατάστασης,  των αποτελεσμάτων και  των προοπτικών  της  εταιρίας 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΚΡΗΤΗΣ  Α.Β.Ε.Ε.  (εφεξής  “η  Εταιρία”)  από  τους  επενδυτές  και  τους 
συμβούλους επί των επενδύσεων τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες 
πληροφορίες θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της 
εταιρίας  στο  Ηράκλειο  Κρήτης  (ΒΙ.ΠΕ.  Ηρακλείου)  τηλ.  2810308500.  Υπεύθυνος:  κ. 
Μαροπάκης Ιωάννης. 

Η  σύνταξη  και  η  διάθεση  του  παρόντος  Ενημερωτικού  Δελτίου  έγινε  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις  της  ισχύουσας  νομοθεσίας.  Υπεύθυνοι  για  τη  σύνταξη  του  Ενημερωτικού 
Δελτίου καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σ΄ αυτό είναι: 

α.  ο  κ. Μιχαήλ Λεμπιδάκης,  Διευθύνων  Σύμβουλος  της  εταιρίας,  κάτοικος Ηρακλείου 
Κρήτης, τηλ. 2810308500. 

β.  ο  κ.  Γεώργιος  Βαλεργάκης,  Προϊστάμενος  Λογιστηρίου  της  εταιρίας,  κάτοικος 
Ηρακλείου Κρήτης, τηλ. 2810308500. 

γ.  ο κ. Ιωάννης Μαροπάκης , Λογιστής  της εταιρίας, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, τηλ. 
2810308500. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας  δηλώνει ότι όλα τα  μέλη του έχουν λάβει γνώση 
του  περιεχομένου  του  παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου  και  μαζί με  τους  συντάκτες  του 
βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι : 

α. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. 
β.  Δεν  υπάρχουν  άλλα  στοιχεία  και  δεν  έχουν  μέχρι  σήμερα  λάβει  χώρα  γεγονότα  η 
παράλειψη  ή  απόκρυψη  των  οποίων  θα  μπορούσε  να  καταστήσει  παραπλανητικό  το 
σύνολο  ή  μέρος  των  στοιχείων  και  πληροφοριών  που  περιέχονται  στο  Ενημερωτικό 
Δελτίο. 

1.2 Στοιχεία και παρατηρήσεις ελεγκτών 

Η Εταιρία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών χρήσεων 
που έκλεισαν στις 31.12.2000, 31.12.2001 και 31.12.2002 διενήργησε ο ορκωτός Ελεγκτής 
Λογιστής Δημήτριος Χ. Σμαΐλης  (ΑΜΣΟΕΛ 12221 Α.Ε.Ο.Ε.   Φωκίωνος Νέγρη 3  τηλ. 
8691100)  ενώ  τον  τακτικό  έλεγχο  της  εταιρικής  χρήσης  που  έκλεισε  στις  31.12.2004 
διενήργησε  ο  ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής  Κ.  Λώλος  (ΑΜΣΟΕΛ  13821  Α.Ε.  Ο.Ε.),  οι 
οποίοι  βεβαιώνουν  ότι  δεν  υπήρξαν  διαφωνίες  μεταξύ  των  ιδίων  και  της  Διοίκησης  της 
εταιρίας  επί  των  λογιστικών  χειρισμών  των  χρήσεων  20002004,  ενώ  το  σύστημα 
εσωτερικού ελέγχου  είναι  πλήρες  και αξιόπιστο. Από  τα σχετικά πιστοποιητικά  ελέγχου 
που  παρατίθενται  στο  συνημμένο  παράρτημα,  δεν  προκύπτουν  δυσμενείς  παρατηρήσεις 
που να επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρίας.
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2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 

2.1. Γενικά 

Ο συνολικός αριθμός  των μετοχών της εταιρίας έχει διαμορφωθεί σε 27.379.200   κοινές 
ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,32€ η καθεμία. 

Κάθε  μετοχή  της  εταιρίας  ενσωματώνει  όλα  τα  δικαιώματα  και  τις  υποχρεώσεις  που 
καθορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο όμως δεν περιέχει 
διατάξεις  περισσότερο  περιοριστικές  από  αυτές  που  προβλέπει  ο Νόμος. Η  κατοχή  του 
τίτλου  της  μετοχής  συνεπάγεται  αυτοδικαίως  την  αποδοχή  από  τον  κύριο  αυτής  του 
Καταστατικού της εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των 
μετόχων. 

Το  Καταστατικό  της  εταιρίας  δεν  περιέχει  ειδικά  δικαιώματα  υπέρ  συγκεκριμένων 
μετόχων. 

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες. 

Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. Οι 
μέτοχοι συμμετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρίας σύμφωνα με το Νόμο και τις 
διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε 
μετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του μετόχου. Οι 
μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρίας, μόνο μέσω των 
Γενικών Συνελεύσεων. 

Οι  μέτοχοι  έχουν  προνόμιο  προτίμησης  σε  κάθε  μελλοντική  αύξηση  του  Μετοχικού 
Κεφαλαίου  της  εταιρίας  ανάλογα  με  τη  συμμετοχή  τους  στο  υφιστάμενο  Μετοχικό 
Κεφάλαιο,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  13,  παράγραφος  5  του  Κωδικοποιημένου  Νόμου 
2190/1920. 

Οι  δανειστές  του  μετόχου  και  οι  διάδοχοι  τους  σε  καμία  περίπτωση  δεν  μπορούν  να 
προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των 
βιβλίων της Εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή εκκαθάριση της, ούτε να αναμιχθούν 
με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή τη διαχείριση της. 

Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα 
της Εταιρίας, ως προς τις σχέσεις του με αυτήν και υπόκειται στην Ελληνική Νομοθεσία. 
Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας αφ’ ενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ’ 
ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε εταιρία 
ενάγεται μόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. 

Κάθε  μετοχή  παρέχει  δικαίωμα  μίας  ψήφου.  Συγκύριοι  μετοχής  για  να  έχουν  δικαίωμα 
ψήφου  πρέπει  να  υποδείξουν  εκπρόσωπο  που  θα  τους  εκπροσωπήσει  στη  Γενική 
Συνέλευση, μέχρι δε τον καθορισμό αυτόν αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους.



5 

Κάθε μέτοχος δικαιούται να μετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είτε 
αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου.  Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση 
πρέπει  να  καταθέσει  τις  μετοχές  του  στο  Ταμείο  της  Εταιρίας  ή  στο  Ταμείο 
Παρακαταθηκών  και  Δανείων  ή  σε  οποιαδήποτε  Τράπεζα  στην  Ελλάδα,  πέντε  (5) 
τουλάχιστον  ημέρες  πριν  την  ορισθείσα  για  τη  συνεδρίαση  της  Γενικής  Συνέλευσης 
ημερομηνία.    Μέσα  στην  ίδια  προθεσμία  πρέπει    να  κατατίθενται  στην  Εταιρία  οι 
αποδείξεις  κατάθεσης  των μετοχών  και  τα  έγγραφα  εκπροσώπησης  και  να  δίνεται  στον 
μέτοχο απόδειξη για την είσοδό του στη Γενική Συνέλευση. 
Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τα παραπάνω θα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση 
μόνο με την άδειά της. 

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5 % του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου : 

α. Έχουν  δικαίωμα  να  ζητήσουν από το Πρωτοδικείο  της  έδρας  της Εταιρίας  τον 
έλεγχο της Εταιρίας σύμφωνα με τα άρθρα 40, 40ε του Ν. 2190/1920 και 

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

Κάθε  μέτοχος  μπορεί  να  ζητήσει,  δέκα  (10)    ημέρες  πριν  από  την  Τακτική  Γενική 
Συνέλευση, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου και των ελεγκτών της εκδότριας εταιρίας. 

Το  μέρισμα  κάθε  μετοχής  πληρώνεται  στον  κομιστή  της  Βεβαίωσης  Δικαιούχου 
Μερίσματος μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με την προσκόμιση της Βεβαίωσης στα 
γραφεία της Εταιρίας ή όπου αλλού ορισθεί. Ο τρόπος καταβολής θα ανακοινώνεται στους 
μετόχους από τον ημερήσιο τύπο. 

Τα  μερίσματα  που  δεν  έχουν  ζητηθεί  για  μία  πενταετία  παραγράφονται  υπέρ  του 
Δημοσίου. 

2.2 Φορολογία Μερισμάτων 

Σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  Νομοθεσία  (Κώδικας  Φορολογίας  Εισοδήματος,  Ν.2238/94, 
άρθρο  109),  οι  εταιρίες  των  οποίων  οι  μετοχές  είναι  εισηγμένες  στο  Χρηματιστήριο, 
βαρύνονται  με  φόρο  35%  επί  των  φορολογητέων  κερδών  τους  πριν  από  οποιαδήποτε 
διανομή των κερδών. 

Έτσι,  τα μερίσματα καταβάλλονται στους μετόχους των ανωνύμων εταιριών από τα ήδη 
φορολογηθέντα  στο  νομικό  πρόσωπο  κέρδη  και  επομένως  ο  μέτοχος  δεν  έχει  καμία 
φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των μερισμάτων που εισπράττει. 

Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από μερίσματα θεωρείται η ημερομηνία έγκρισης 
του Ισολογισμού της εκάστοτε εταιρικής χρήσης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της Εταιρίας.
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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 και  ίδρυσε 
στη  περιοχή  “Φοινικιά”  Ηρακλείου  Κρήτης  εργοστάσιο  παραγωγής  φύλλων 
πολυαιθυλενίου το οποίο τέθηκε σε κανονική παραγωγική λειτουργία από το έτος 1971. 
n Η ανωτέρω ΕΠΕ το 1974 μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρία σύμφωνα προς την αριθμ. 

1663/3171974 εγκριτική απόφαση του Νομάρχου Ηρακλείου που δημοσιεύθηκε στο 
Ε.Μ. 3926/74 Φ.Ε.Κ. 

n Από το 1989 η εταιρία άρχισε την ανέγερση σε  ιδιόκτητο οικόπεδο στη Βιομηχανική 
περιοχή  Ηρακλείου,  νέου  σύγχρονου  εργοστασίου  στο  οποίο  έχουν  ορθολογικά 
μετεγκατασταθεί όλες οι παραγωγικές μονάδες και οι υπηρεσίες της. 

Έδρα της εταιρίας είναι το Ηράκλειο και τα Κεντρικά της Γραφεία είναι εγκατεστημένα 
στο ιδιόκτητο ακίνητό της στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου (τηλ. 2810/308500). 
Η  εταιρία  είναι  εγγεγραμμένη  στο  Μητρώο  Ανωνύμων  Εταιριών  με  αριθμ.  Μ.Α.Ε. 
11326/06/Β/86/21. 
Η  διάρκεια  της  εταιρίας  ορίσθηκε  πεντηκονταετής  από  την  δημοσίευση  του 
Καταστατικού της, ήτοι μέχρι το έτος 2024. 

Σκοποί  της εταιρίας (που δεν τροποποιήθηκαν την τελευταία 3ετία) σύμφωνα με το 
άρθρο 4 του Καταστατικού είναι : 
1) Η βιομηχανική παραγωγή και εμπορία στο εσωτερικό και το εξωτερικό πάσης   φύσης 
ειδών από πλαστική ύλη και ειδών σιδηροβιομηχανίας. 
2)  Η  εκμετάλλευση  αντιπροσωπειών  συναφών  βιομηχανικών  οίκων  εσωτερικού  και 
εξωτερικού. 
3) Η διεξαγωγή πάσης άλλης συναφούς επιχειρήσεως. 
4) Η άσκηση πάσης φύσεως γεωργικής επιχειρήσεως. 
5) Η εμπορία και αντιπροσώπευση πάσης φύσεως γεωργικών εφοδίων. 
6) Οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων σε χώρες του εξωτερικού. 
7) Η  άσκηση  πάσης  φύσεως  ξενοδοχειακών  και  τουριστικών  επιχειρήσεων  δια  της 
κτήσεως, ανεγέρσεως και εκμετάλλευσης ξενοδοχείων, μοτέλ, κλπ. 
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
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αγαθών αυτών. 
11) Η οργάνωση και πραγματοποίηση εμπορικών εκθέσεων. 
12)  Η  οργάνωση  και  πραγματοποίηση  επιστημονικών  συναντήσεων,  Συνεδρίων  και 
παρεμφερών εκδηλώσεων. 
13) Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. 
14) Η παραγωγή και πώληση συστημάτων αυτοματισμού. 

Προς εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρίας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της η εταιρία δύναται να αντιπροσωπεύει, να πρακτορεύει ή να συμμετέχει σε εταιρίες, 
ημεδαπές  ή  αλλοδαπές,  κάθε  εταιρικού  τύπου  και  μορφής  υφιστάμενες  ή 
συσταθησόμενες οι οποίες επιδιώκουν τον αυτό ή παραπλήσιο σκοπό. 

3.2 Ιστορικό 

Η  Εταιρία  ιδρύθηκε  το  1970  στο  Ηράκλειο  Κρήτης  με  αντικείμενο  την  παραγωγή 
πλαστικών  προϊόντων  υψηλής  τεχνολογίας  και  ποιότητας.  Οι  σημαντικότεροι    σταθμοί 
στην πορεία της εταιρίας από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα είναι οι εξής: 

1970  Ιδρύεται  η  Εταιρία  ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΚΡΗΤΗΣ  από  τον  Ιωάννη  Λεμπιδάκη  με  τη 
μορφή Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με πρώτο αντικείμενο δραστηριότητας 
την παραγωγή πλαστικών φύλλων για αγροτικές χρήσεις. 

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

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

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

1983  Η  Εταιρία  ξεκινάει,  πρώτη  στον  κόσμο,  την  παραγωγή  φύλλων  κάλυψης 
θερμοκηπίων  3στρώσεων,  τεχνική  για  την  οποία  διαθέτει  Δίπλωμα 
Ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα. 

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   “jointventure”, 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  ύψους  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 μέσα στο 1998. Όλες οι δραστηριότητες της 
εταιρίας πιστοποιούνται με το ISO 9001. 

1999  Εισαγωγή  των  μετοχών  της  Εταιρίας  στην  Παράλληλη  Αγορά  του
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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  της 
Senkroma στην Τουρκία και την ίδρυση της Global Colors Polska στην Πολωνία 
και της Comptrade στην 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  (μισθώθηκε  για  50 
χρόνια)  με στόχο  να    ξεκινήσει  παραγωγή  το  καλοκαίρι  του  2003. Παράλληλα 
παραγγέλλεται νέα υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής φύλλου η οποία αυξάνει τη 
δυναμικότητα της μονάδας κατά 50%. Τέλος τον Οκτώβριο λαμβάνεται άδεια για 
την  παραγωγή  ηλεκτρικής  ενέργειας  ενώ  τον  Δεκέμβριο  δίνεται  και  η  άδεια 
εγκατάστασης του αιολικού πάρκου. 

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

2003  Αρχές του έτους τίθενται σε παραγωγική λειτουργία οι νέες γραμμές παραγωγής 
φύλλου  στην  Ελλάδα  και  στην  Κίνα.  Τον  Ιούλιο  ξεκινάει  η  λειτουργία  του 
Αιολικού  Πάρκου.  Τον  Αύγουστο  ολοκληρώνεται  η  μετεγκατάσταση  του 
εργοστασίου  στην  Τουρκία  και  τίθεται  σε  λειτουργία  εκεί  νέες  γραμμές 
παραγωγής masterbatches. Τον Σεπτέμβριο ολοκληρώνεται η εγκατάσταση νέας 
γραμμής  παραγωγής  masterbatches  στην  Πολωνία  και  τίθενται  σε  λειτουργία. 
Τέλος  ο  τομέας  Masterbatches  της  εταιρίας  πιστοποιείται  με  ISO  18000  που 
αφορά την επαγγελματική ασφάλεια των εργαζομένων. 

2004  Στα  μέσα  του  έτους  ολοκληρώνεται  ο  πλήρης  εκσυγχρονισμός  της  μεγάλης 
γραμμής παραγωγής φύλλου. Στο 2ο εξάμηνο γίνεται αναβάθμιση του Αιολικού 
Πάρκου από  τα  5,94MW στα 7,65MW. Επίσης ολοκληρώνεται η  εγκατάσταση 
νέας γραμμής παραγωγής στην θυγατρική μας στην Ρουμανία που τριπλασιάζει 
την  παραγωγική  ικανότητα  του  εκεί  εργοστασίου.  Τέλος  όλα  τα  τμήματα  της 
εταιρείας πιστοποιούνται βάσει του προτύπου ISO 18000. 

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.
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•  Στα  τεχνικά  έργα  απευθύνονται  οι  σωλήνες  ύδρευσης,  προστασίας  καλωδίων  και 
διανομής φυσικού αερίου καθώς και οι μεμβράνες στεγανοποίησης. 

•  Στις  βιομηχανίες  πλαστικών,  η  εταιρία  διαθέτει  τα  masterbatches  (συμπυκνώματα 
χρωστικών ουσιών και προσθέτων), και προϊόντα ανακύκλωσης πλαστικού. 

•  Από  τα  μέσα  του  2003  η  εταιρία  ξεκίνησε  μια  νέα  δραστηριότητα  που  αφορά  την 
παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται σε Αιολικό Πάρκο στην 
Ανατολική Κρήτη. 

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας 

Δεν υπάρχουν. 

3.3.2 Παραγόμενα προϊόντα 

Προϊόντα για τη γεωργία 

•  Πλαστικά φύλλα για αγροτικές χρήσεις 

Πρόκειται  για  πλαστικά  φύλλα  τεχνολογίας  3στρώσεων  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, καθώς και στη συσκευασία. 

•  Σωλήνες Άρδευσης 

Η εταιρία παράγει σωλήνες πολυαιθυλενίου που χρησιμοποιούνται για άρδευση αγροτικών 
καλλιεργειών (θερμοκήπια, αμπέλια, ελιές, οπωροκηπευτικά κλπ). 

Προϊόντα για τα τεχνικά έργα 

•  Γεωμεμβράνες 

Πρόκειται για πλαστικά φύλλα πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου μεγάλου πάχους που 
χρησιμοποιούνται  στη  στεγανοποίηση  λιμνοδεξαμενών,  χωματερών,  αρδευτικών 
καναλιών,  σηράγγων,  μεταλλείων,  χημικών  βιομηχανιών,  δεξαμενών υγρών  αποβλήτων, 
δεξαμενών ιχθυοτροφείων και άλλων τεχνικών έργων. 

•  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.
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Προϊόντα για τη βιομηχανία πλαστικών 

•  Masterbatches 

Τα προϊόντα αυτά είναι συμπυκνώματα χρωστικών ουσιών ή/και χημικών πρόσθετων που 
χρησιμοποιούνται από τις βιομηχανίες πλαστικών προκειμένου να προσδώσουν χρήσιμες 
ιδιότητες στα προϊόντα τους (χρώμα, διάρκεια ζωής κ.λ.π.). 

•  Ανακύκλωση Πλαστικών 

Η εταιρία λειτουργεί από το 1992 μονάδα ανακύκλωσης πλαστικών, η οποία ανακυκλώνει 
scrap  από  βιομηχανίες  πλαστικών  καθώς  και  χρησιμοποιημένα  πλαστικά  (κιβώτια, 
αγροτικά φύλλα κλπ.) 

Τα χρησιμοποιημένα πλαστικά μετά από την επεξεργασία τους μετατρέπονται σε πρώτη 
ύλη που χρησιμοποιείται σε εφαρμογές χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις ποιότητας (π.χ. φύλλα 
υπαίθριας  κάλυψης  ζωοτροφών)  και  ενισχύει  λόγω  του  χαμηλού  κόστους  της  την 
ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης στη διεθνή αγορά. 

Αιολική Ενέργεια 

Από  το  Μάιο  του  2003  ξεκίνησε  τη  λειτουργία  του  το  αιολικό  πάρκο  της  εταιρίας, 
ισχύος 5,94 MW στην Ανατ. 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 θα 
έχουν  τεθεί  σε  λειτουργία  μέχρι  τον  Ιούλιο  του  2005.  Το  ηλεκτρικό  ρεύμα  που 
παράγεται πωλείται στη ΔΕΗ με βάση 10ετές συμβόλαιο. 

3.3.3 Οργάνωση Παραγωγής 

Παραγωγική διαδικασία 

Η  διαδικασία  βιομηχανικής  παραγωγής  της  ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΚΡΗΤΗΣ  συνίσταται  στην 
επεξεργασία  και  μεταποίηση  της  βασικής  πρώτης  ύλης,  που  είναι  κυρίως  το 
πολυαιθυλένιο  με  σκοπό  τη  μαζική  παραγωγή  των  βασικών  της  προϊόντων  (φύλλα, 
σωλήνες, γεωμεμβράνες, masterbatches). 

Το  πολυαιθυλένιο  είναι  ένα  από  τα  σημαντικότερα  προϊόντα  της  βιομηχανίας 
πετροχημικών. Δεν παράγεται στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα η εταιρία να το εισάγει από 
γνωστούς οίκους του εξωτερικού όπως η Basell, η Polimeri Europa, η Repsol, η Sabic, 
αλλά  και  από  χώρες  της  Ανατολικής  Ευρώπης.  Η  επάρκεια  των  πρώτων  υλών  είναι 
εξασφαλισμένη, καθότι η αγορά αυτή βρίσκεται σε ισορροπία, ενώ οι τιμές καθορίζονται 
από  τη  διεθνή  αγορά  με  βάση  την  προσφορά  και  ζήτηση.  Για  την  παραγωγή  των 
masterbatches  η  εταιρία  χρησιμοποιεί  χρωστικές  ύλες  και  άλλα  χημικά  πρόσθετα  τα 
οποία επίσης εισάγονται από το εξωτερικό. 

Οι  σχέσεις  της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ με  τους  διεθνείς  προμηθευτές  της  είναι  άριστες 
και είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η εταιρία απορροφά κοντά στο 10% της συνολικής
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κατανάλωσης πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας στην Ελλάδα και είναι έτσι 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 online μέσω ειδικού συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή που ανέπτυξε το 
τμήμα Engineering της εταιρίας. 

β)   Τομέας παραγωγής masterbatches με 11 γραμμές παραγωγής δυναμικότητας 20.000 
τόνων  ετησίως.  Οι  γραμμές  παραγωγής  είναι  της  πλέον  σύγχρονης  γερμανικής  και 
ελβετικής τεχνολογίας και ελέγχονται online 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,  ο  οποίος 
περιλαμβάνει  2  γραμμές  κοκκοποίησης  και  μία  πλήρη  γραμμή  πλυντηρίων  με 
παράλληλη  επεξεργασία  και  επαναχρησιμοποίηση  του  νερού.  Οι  γραμμές  παραγωγής 
έχουν  τη  δυνατότητα  να  επεξεργάζονται  τόσο  βιομηχανικά  σκράπ  όσο  και  πλαστικά 
απορρίμματα. 

Διαχείριση Αποθηκών (Logistics) 

Με  μεγάλη  επένδυση  που  πραγματοποίησε  το  1998  η  εταιρία  εγκατέστησε 
πρωτοποριακά  για  τον  κλάδο  της  συστήματα  Logistics  (οργάνωση  παραγγελιοληψίας, 
προγραμματισμού  παραγωγής,  αποθηκών  &  διανομών)  που    αναβάθμίσαν  το  επίπεδο 
εξυπηρέτησης της πελατείας και μείωσαν εσωτερικά το κόστος λειτουργίας. 

Μηχανογράφηση 

Η  παραγωγική  διαδικασία  και  οι  οικονομικέςδιοικητικές  υπηρεσίες  είναι  πλήρως 
μηχανογραφημένες  με  δίκτυο  υπολογιστών.  Υπάρχει  σύνδεση  online  με  τα 
Υποκαταστήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Το Τμήμα Μηχανογράφησης της εταιρίας 
αποτελείται από  5 στελέχη.
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3.3.4 Έρευνα – ΑνάπτυξηΔιασφάλιση Ποιότητας 

Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας 

Το  τμήμα  αυτό  απασχολεί  σε  μόνιμη  βάση  5  επιστήμονες  και  6  τεχνικούς,  είναι  δε 
εξοπλισμένο με  τα πιο σύγχρονα όργανα μετρήσεων και  ελέγχου. Οι μονάδες Φύλλων, 
Σωλήνων  και Μasterbatches  είναι  πιστοποιημένες  με  ISO  9001    2000  και  η  μονάδα 
Ανακύκλωσης με ISO 9002   2000. 

Τμήμα ΈρευναςΑνάπτυξης Προϊόντων 

Η εταιρία διατηρεί άρτια οργανωμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης  επανδρωμένο με 5 
επιστήμονες  και  2  τεχνικούς  που  ασχολούνται  σε συνεχή βάση με  την  ανάπτυξη  νέων 
προϊόντων  και  τη  βελτίωση  των  υπαρχόντων,  πολλές  φορές  σε  συνεργασία  με 
Ερευνητικά  Ινστιτούτα,  Πανεπιστήμια,  ξένες  εταιρίες,  αλλά  και  πελάτες  της  εταιρίας. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι για την ανάπτυξη ειδικών φύλλων θερμοκηπίων και τις σχετικές 
έρευνες,  έχει  κατασκευαστεί  και  λειτουργεί  θερμοκήπιο  της  εταιρίας  στο  Τυμπάκι 
Κρήτης όπου δοκιμάζονται όλα τα νέα είδη φύλλων πριν  τεθούν σε εμπορική διάθεση. 
Για τον ίδιο σκοπό δημιουργήθηκαν το 2003 2 νέοι πειραματικοί σταθμοί στην περιοχή 
Καλέσα του Δήμου Γαζίου. 

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.
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3.4 Δίκτυο Πωλήσεων και Διανομής 

Το πελατολόγιο της εταιρίας παρουσιάζει μεγάλη γεωγραφική    ευρύτητα και διασπορά 
(πάνω από 2.500 πελάτες). Κανένας από τους πελάτες δεν ξεπερνάει σε τζίρο το 5% του 
συνολικού κύκλου εργασιών. 

3.4.1 Πωλήσεις στην Εσωτερική Αγορά 

Τα  αγροτικά  φύλλα  και  οι  σωλήνες  άρδευσης  της  εταιρίας  διατίθενται  σε  όλη  την 
Ελλάδα  μέσω  καταστημάτων  γεωργικών  εφοδίων,  Γεωργικών  Ενώσεων  και 
Συνεταιρισμών.  Το  δίκτυο  πωλήσεων  της  εταιρίας  καλύπτει  περίπου  1.500  σημεία 
πώλησης (καταστήματα) που εστιάζονται κυρίως στις αγροτικές περιοχές της χώρας. Οι 
υπεύθυνοι  μάρκετινγκ  και  πωλήσεων  της  εταιρίας,  επισκέπτονται  σε  συνεχή  βάση  τις 
αγροτικές  περιοχές  ώστε  να  εξασφαλίζουν  την  καλύτερη  δυνατή  εξυπηρέτηση  στους 
διανομείς της εταιρίας αλλά και να έρχονται σε απευθείας επαφή με τους γεωργούς για 
τεχνική ενημέρωση και προώθηση νέων προϊόντων. 

Τα  masterbatches  διατίθενται  απευθείας  από  την  εταιρία  στις  βιομηχανίες  πλαστικών. 
Πελάτες της εταιρίας είναι όλες οι μεγάλες βιομηχανίες πλαστικών στην Ελλάδα, αλλά 
και εκατοντάδες μικρότερες επιχειρήσεις του κλάδου. 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση της πελατείας, η εταιρία διατηρεί αποθήκες στην Αθήνα 
και  τη  Θεσσαλονίκη,  ενώ  υπάρχουν  εξειδικευμένοι  πωλητές  που  βρίσκονται  σε 
καθημερινή επαφή με τους πελάτες. 

3.4.2 Πωλήσεις στο Εξωτερικό 

Οι εξαγωγές θεωρούνται κλειδί για τη μελλοντική ανάπτυξη της εταιρίας. 

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 ΓήπεδαΚτιριακές Εγκαταστάσεις 

Η  εταιρία  διαθέτει  δύο  ιδιόκτητα  εργοστάσια,  το  παλαιότερο  στη Φοινικιά Ηρακλείου 
και το σύγχρονο στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου.
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α) Εργοστάσιο ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου 

Πρόκειται για το νέο σύγχρονο εργοστάσιο της Εταιρίας, που είναι εγκατεστημένο στη 
βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. Έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο έκτασης 55.728,39 τ.μ. και 
καλύπτει  26.107  τ.μ.  στεγασμένης  επιφάνειας.  Διαθέτει  όλες  τις  απαραίτητες 
εγκαταστάσεις υποδομής (δρόμους, δίκτυα ηλεκτρισμού, ύδρευσης, κλπ). Στους χώρους 
του  λειτουργούν  σήμερα  το  σύνολο  των  παραγωγικών  μονάδων  της  εταιρίας,  οι 
αποθήκες,  το  συνεργείο  κατασκευών,  το  Τμήμα  Ποιοτικού  Ελέγχου    Έρευνας  και 
Ανάπτυξης και οι Διοικητικές Υπηρεσίες. 

Όπως  προκύπτει  από  την  έκθεση  νομικού  ελέγχου  της  εταιρίας,  το  παραπάνω ακίνητο 
είναι ελεύθερο βαρών και ουδεμία διεκδικητική αγωγή έχει εγερθεί μέχρι σήμερα κατά 
της εταιρίας. 

β) Εγκαταστάσεις “Φοινικιάς” 

Πρόκειται  για  το  αρχικό  εργοστάσιο  της  εταιρίας  που κτίστηκε σταδιακά από  το  1970 
μέχρι  το  1985  το  οποίο  καλύπτει  8.100  τ.μ.  στεγασμένη  επιφάνεια  ενώ  η  συνολική 
έκταση  του  οικοπέδου  είναι  22.934,6  τ.μ.  Αποτέλεσε  τη  βασική  παραγωγική  μονάδα 
κατά τα πρώτα έτη ανάπτυξης της εταιρίας, ενώ από το 1992 όλες οι μονάδες παραγωγής 
έχουν  μεταφερθεί  στο  νέο  εργοστάσιο  της  εταιρίας  στην  ΒΙ.ΠΕ.  Ηρακλείου.  Το  1994 
ανακαινίσθηκε  πλήρως  και  παραχωρείται  έκτοτε  έναντι  ενοικίου  για  την 
πραγματοποίηση εμπορικών εκθέσεων καθώς επίσης και τμήμα του χρησιμοποιείται ως 
αποθηκευτικός  χώρος  για  τις  ανάγκες  της  εταιρίας. Είναι  κατάλληλο και  διαθέσιμο σε 
περίπτωση  που  οι  μελλοντικές  επενδύσεις  της  εταιρίας  απαιτήσουν  μεγαλύτερους 
χώρους. 

Επίσης  υπάρχουν  υποκαταστήματα  της  εταιρίας με  ενοικιασμένους  χώρους    αποθηκών 
και γραφείων στην Αθήνα 2.650 τ.μ και στη Θεσσαλονίκη ενώ από τον Σεπτέμβριο του 
2000  έχει  μισθωθεί  χώρος  στην  Ελάτεια  Βοιωτίας  στον  οποίο  και  λειτουργεί  μονάδα 
παραγωγής  masterbatches. 

3.5.2  Μηχανολογικός Εξοπλισμός 

Ο  μηχανολογικός  εξοπλισμός  της  εταιρίας  είναι  σε  άριστη  κατάσταση,  μικρής  ηλικίας 
και  χαρακτηρίζεται  από  καινοτομία  και  εξειδίκευση.  Καλύπτει  τις  5  κύριες  μονάδες 
παραγωγής : 

1) Αγροτικών φύλλων και μεμβρανών δυναμικότητας 25.000 τόνων 
2) Σωλήνων πολυαιθυλενίου δυναμικότητας 6.000 τόνων ετησίως. 
3) Μasterbatches δυναμικότητας 20.000 τόνων ετησίως. 
4) Ανακύκλωσης πλαστικών, δυναμικότητας 4.000 τόνων ετησίως. 
5) Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 7,65 MW . 

Σημείωση: Οι προσθήκες παγίων την τελευταία τριετία η λογιστική τους μεταβολή και 
η συνολική αποτίμηση τους αναλύονται στην Έκθεση του Δ.Σ. για το 2004  καθώς και 
στο Προσάρτημα του Ισολογισμού του ίδιου έτους.
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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. 4742/151098). 

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 
1098). 

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.
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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 
εταιρείας  ανέρχεται  σε  8.761.344€  και  είναι  διαιρεμένο  σε  27.379.200    ανώνυμες 
μετοχές των 0,32€  η καθεμιά. 

3.7 Ίδια κεφάλαιαΛογιστική αξία μετοχής 

Τα  Ίδια  Κεφάλαια  της  εταιρίας,  ο  αριθμός  των  μετοχών  και  η  λογιστική  αξία  τους 
αναλύονται ως εξής : 

Χρήση 
2002  2003  2004 

σε  €  σε  €  σε  € 

Αριθμός Μετοχών (κοινές)  11.408.000  11.408.000  27.379.200 

Ονομαστική Αξίας Μετοχής  0,63  0,63  0,32 

Μετοχικό Κεφάλαιο 
καταβεβλημένο  7.187.040  7.187.040  8.761.344 

Σύνολο Μετοχικού Κεφαλαίου  7.187.040  7.187.040  8.761.344 

Αποθεματικό από την “Υπέρ 
το Άρτιο”  έκδοση μετοχών  10.594.277  10.594.277  10.594.277 

Τακτικό Αποθεματικό  1.369.610  1.603.950  1.765.950 

Υπόλοιπο Επιχορηγήσεων  843.203  567.126  319.514
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Διαφορές από αναπροσαρμογή  4.140.999  4.105.303  7.024.079 

Αφορολόγητα αποθεματικά 
ειδικών διατάξεων νόμων  19.536.613  25.499.721  26.225.414 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο  1.972.560  1.075.893  1.161.183 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  45.644.302  50.633.310  55.851.761 

Λογιστική Αξία Μετοχής  4,00  4,438  2,039 

3.8 ΜέτοχοιΜετοχική Σύνθεση 

Η μετοχική σύνθεση της εταιρίας την 31122004 έχει διαμορφωθεί ως εξής : 

ΜΕΤΟΧΟΙ  Ποσοστό 
(% ) 

Λεμπιδάκης Ιωάννης του Μιχαήλ  10,2 
Λεμπιδάκη Άννα του Μιχαήλ  2,9 
Λεμπιδάκης Μιχαήλ του Ιωάννη  19,9 
Λεμπιδάκης Εμμαν. του Ιωάννη  20,9 
Περάκης Κων/νος του Μιχαήλ  3,5 
Περάκη Τερέζα του Κων/νου  0,9 
Περάκης Μιχαήλ του Κων/νου  0,9 
Φερετζάκης Μάριος του Γεωργίου  4,3 
Φερετζάκη Μαρία του Μιχαήλ  7,3 
Φερετζάκη Χριστίνα του Μάριου  4,3 
Φερετζάκη Άννα του Μάριου  3,6 
Τρίκουλη Ευγενία του Μιχαήλ  2,2 
Τρίκουλης Δημήτριος του Ιωάννη  1,7 
Τρίκουλη Ελένη του Δημητρίου  3,5 
Τρίκουλη Χριστίνα του Δημητρίου  3,5 
Λοιποί μέτοχοι  10,4 
ΣΥΝΟΛΟ  100,0 

3.9 ΔιοίκησηΔιεύθυνση Εργασιών 

Διοικητικό συμβούλιο 

Το  διοικητικό  συμβούλιο  της  εταιρίας  είναι  ενδεκαμελές.  Εξελέγη  με  απόφαση  της 
τακτικής Γενικής Συνέλευσης  των Μετόχων  της  26 ης  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:



18 

1) Ιωάννης Λεμπιδάκης, Πρόεδρος 
2) Κων/νος Περάκης, Αντιπρόεδρος 
3) Άννα Λεμπιδάκη, Αντιπρόεδρος 
4) Μιχαήλ Λεμπιδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος 
5) Εμμανουήλ Λεμπιδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος 
6) Ευγενία Τρίκουλη, μέλος 
7) Μάριος Φερετζάκης, μέλος 
8) Εμμανουήλ Κυκριλής, μέλος 
9) Ιωάννης Μελάς, μέλος 
10) Αριστοτέλης Μπουχαλάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
11) Δημήτριος Αρμάος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

Οι μικτές αμοιβές των μελών του Δ.Σ. κατά την χρήση 2004 ήταν 349.836 ευρώ. 

Ανώτατα διευθυντικά στελέχη 

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

1) Εμμανουήλ Λεμπιδάκης, ηλεκτρολόγος μηχανικός, Δ/νων Σύμβουλος. 
2) Μιχαήλ Λεμπιδάκης, χημικός μηχανικός, MBA, Δ/νων Σύμβουλος. 
3) Άννα Λεμπιδάκη, Οικονομική Δ/ντρια. 
4) Κων/νος Περάκης, Δ/ντης Εισαγωγών. 
5) Ιωάννης Μελάς, ηλεκτρολόγος μηχανολόγος, M.Sc, Δ/ντης Εργοστασίων. 
6) Εμμανουήλ Κυκριλής,γεωπόνος, Δ/ντης Μάρκετινγκ Φύλλων και Σωλήνων. 
7) Ιωάννης Ελευθεράκης, οικονομολόγος, Προϊστάμενος Εφοδιαστικής. 
8) Ιωάννης Μαρκάκης, λογιστής, Προϊστάμενος Εσωτερικού Ελέγχου 
9)Αντώνης  Δρακωνάκης,  ηλεκτρολόγος  μηχανικός,  Προϊστάμενος  Μονάδας 
Αγροτικών Φύλλων. 
10) Γεώργιος Βαλεργάκης, λογιστής, Προϊστάμενος Λογιστηρίου. 
11) Δημήτριος Μανουράς, χημικός μηχανικός, Προϊστάμενος Μονάδας 
Ανακύκλωσης. 
12)  Γεώργιος  Κόρκακας,  χημικός  μηχανικός,  M.Sc.,  Δ/ντης  Μάρκετινγκ 
Μasterbatches. 
13) Ιωάννης Ανδρουλάκης, Προϊστάμενος Εξαγωγών Μasterbatches, 
14) Δημήτρης Γιακουμάκης, Προϊστάμενος Εξαγωγών Αγροτικών Φύλλων. 
15) Αλέκος Στεφανόπουλος, γεωπόνος, Προϊστάμενος Πωλήσεων Αγροτικών 
Φύλλων και Σωλήνων Ηπειρωτικής Ελλάδος. 
16) Κων/νος Κουτρούμπας, οικονομολόγος, Προϊστάμενος Υποκαταστήματος 
Αθηνών. 
17) Παναγιώτης Καλογεράκης, Πτυχιούχος Επιστήμης Υπολογιστών, M.Sc., 
Προϊστάμενος Πληροφορικής. 
18) Κων/νος Πλευράκης, γεωπόνος, Προϊστάμενος Πωλήσεων Αγροτικών 
Φύλλων και Σωλήνων Κρήτης και Δωδ/σου. 
19) Μανόλης Ζαχαριουδάκης, μηχανολόγος μηχανικός, Προϊστάμενος μονάδας 
Σωλήνων. 
20)  Κων/νος  Διαμαντόπουλος,  ηλεκτρονικός  μηχανικός,  Υπεύθυνος  Αιολικού 
Πάρκου. 
21) Σταύρος Μεσσαριτάκης, , χημικός μηχανικός, M.Sc., προϊστάμενος μονάδας 
Masterbatches. 
22) Ιωάννης Μαροπάκης, λογιστής, M.B.A.
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3.10  Συμμετοχές μελών Δ.Σ. και των κύριων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο 
άλλων εταιριών 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι συμμετοχές των μελών του Δ.Σ. της 
εταιρίας και των κυρίων μετόχων αυτής, στο Δ.Σ. άλλων εταιριών : 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 
Και ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 

Εταιρία που συμμετέχει  Θέση στο 
Δ.Σ. 

Ποσοστό 
συμμετοχής 

Ιωάννης Λεμπιδάκης  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡ/ΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡ/ΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΕΤΕΠΛΑ Α.Ε. 
GLOBAL COLORS POLSKA S.A. 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

Μέλος 
Πρόεδρος Εποπτ. 
Συμβουλίου 

 

 

0,01% 
 

Άννα Λεμπιδάκη  GLOBAL COLORS POLSKA S.A.  Μέλος Εποπτ. Συμβ   
Ευγενία Τρίκουλη  ΕΤΕΠΛΑ Α.Ε.  Αντιπρόεδρος   

Μιχάλης Λεμπιδάκης  ROMCOLOR 2000 S.A.  Πρόεδρος Δ.Σ.   
GLOBAL COLORS POLSKA S.A. 
PLAST. KRITIS FAR EAST  LTD 

SENKROMA A.S. 
ΕΤΕΠΛΑ A.E. 

SHANGHAI HITEC PLASTICS 

Πρόεδρος Δ.Σ. 
Πρόεδρος Δ.Σ. 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
Δ/νων Σύμβουλος 

Μέλος Δ.Σ. 

 
 
 
 
 

Εμμανουήλ Λεμπιδάκης  SENKROMA A.S. 
GLOBAL COLORS POLSKA S.A. 

ROMCOLOR 2000 S.A. 
PLAST. KRITIS FAR EAST LTD 

ΕΤΕΠΛΑ Α.Ε. 
SHANGHAI HITEC PLASTICS 

Πρόεδρος Δ.Σ. 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Μέλος Δ.Σ. 
Μέλος Δ.Σ. 

 
 
 
 
 

Ιωάννης Μελάς  GLOBAL COLORS POLSKA S.A. 
SENKROMA  S.A. 

SHANGHAI HITEC PLASTICS 

Μέλος Εποπτ. Συμβ. 
Mέλος Δ.Σ. 
Mέλος Δ.Σ. 

 
 
 

Δημήτριος Αρμάος  ΑΡΜΑΟΣ Α.Ε.  Πρόεδρος & Δ/νων 
Σύμβουλος 
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3.11 Οργανόγραμμα 
ΔΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤ . ΕΛΕΓΧΟΥ & 

Δ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ι 

ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Δ /ΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤ ΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤ ΙΚΗΣ 

ΑΠΟΘΗΚΕΣ Α' ΥΛΩΝ 

ΤΟΜΕΑΣ ENGINEERING 

Δ /ΝΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 

Δ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  Δ/ΝΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ  Δ /ΝΣΗ ΦΥΛΛΩΝ  Δ /ΝΣΗ MASTERBATCH 

ΤΜΗΜΑ Α .Π.Ε. 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΜΗΜΑ 
Τ ΕΧΝ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Α'ΥΛΩΝΕΤΟΙΜΩΝ 

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/ΚΩΝΑΝΑΛΩΣΙΜΩ 

Ν 

Δ /ΝΣΗ MARKET ING 
MASTER/ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
Ν. ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Ε ΙΣΑΓΩΓΩΝ 

Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΙ 

ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
Β . ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΜΒ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
ΚΡΗΤΗΣ  ΤΜΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ  ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΗΠΕΙΡΩΤ ΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
ΚΡΗΤΗΣΔΩΔ/ΣΟΥ 

ΑΝΤ ΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ R&DΤΕΧΝ.ΕΞΥΠ. 
ΦΥΛΛΩΝ/ΣΩΛΗΝΩΝ  ΥΠΟΚ/ΜΑ  ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΝΤ ΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ .Σ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ /ΝΣΗ 

ΠΡΟΙΣΤ ΑΜΕΝΟΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

Τ ΑΜΕΙΟ  ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤ ΙΚΗ  ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΩΤ ΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΜΗΜΑ R&D 

Δ/ΝΣΗ MARKET ING 
ΦΥΛΛΩΝ/ΣΩΛΗΝΩΝ 

Ο ΡΓΑΝΟ ΓΡΑΜΜΑ   ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
" ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΚΡΗΤΗΣ  Α.Β .Ε.Ε." 

Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΟΜΙΛΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗΣ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓ/ΛΗΨΙΑΣ & 
Τ ΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΠΕΛΑΤΩΝ
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3.12  Προσωπικό της εταιρίας 

Ο  αριθμός  των    εργαζομένων  κατά  την  τριετία  20022004  παρουσίασε  την  παρακάτω 
εξέλιξη: 

Κατηγορίες εργαζομένων  31/12/02  31/12/03  31/12/04 

Διοίκηση και Πωλήσεις  150  154  155 

Εργοστάσιο  150  156  149 

Σύνολο  300  310  304 

3.13  Επενδύσεις 

Επενδύσεις περιόδου 19982004 

Με αντικειμενικό σκοπό την παραγωγή νέων προϊόντων,  την αύξηση της παραγωγικής 
δυναμικότητας στα παραγόμενα ήδη προϊόντα και την περαιτέρω βελτίωση του κόστους 
και  της  ποιότητας  αυτών,  η  εταιρία  από  το  1998  εκπόνησε  και  έθεσε  σε  εφαρμογή 
εκτεταμένο  επενδυτικό  πρόγραμμα  στα  πλαίσια  του  οποίου  έχουν  γίνει  οι  παρακάτω 
επενδύσεις: 

σε χιλ. € 
Μονάδα παραγωγής φύλου  8.489 
Μονάδα παραγωγής σωλήνων  1.986 
Μονάδα παραγωγής masterbatches  4.151 
Μονάδα ανακύκλωσης  1.126 
Αιολικό Πάρκο  9.119 
Κτιριακές εγκαταστάσεις  5.668 
Αγορά οικοπέδων  2.102 
Μηχανοργάνωση  531 
Μεταφορικά μέσα  598 
Λοιπός μηχαν/κος εξοπλισμός  781 
Σύνολο επενδύσεων  34.551 

Κυριότερες τρέχουσες επενδύσεις 

Οι  επενδύσεις  του  2005  εκτιμάται  ότι  θα  ανέλθουν  σε  3,9  εκατ.  ευρώ  και  αφορούν 
κυρίως την επέκταση του Αιολικού Πάρκου.
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4. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

4.1 Δραστηριότητα εταιρίας 

Ο  κύκλος  εργασιών  κατά  κατηγορία  δραστηριότητας  και  γεωγραφικές  αγορές  για  τις 
τρεις τελευταίες χρήσεις  αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 

Κύκλος εργασιών (σε αξία)  2002  2003  2004 

σε χιλ. €  σε χιλ. €  σε χιλ. € 

Κύκλος εργασιών εσωτερικού  33.682  37.709  35.677 

 Από βιομηχανική δραστηριότητα  31.819  36.064  34.884 

 Από εμπορική δραστηριότητα  1.863  1.645  793 

Κύκλος εργασιών εξωτερικού  27.489  25.913  28.349 

  Από βιομηχανική δραστηριότητα  25.810  23.945  26.945 

  Από εμπορική δραστηριότητα  1.679  1.968  1.404 

Σύνολο Κύκλου εργασιών  61.171  63.622  64.026 

4.2 Ισολογισμοί και Αποτελέσματα Χρήσης για τις εταιρικές χρήσεις 20022004 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

Ποσά την 31/12  2002  2003  2004 

σε χιλ. €  σε χιλ. €  σε χιλ. € 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Αναπόσβ. Έξοδα πολυετ. Απόσβ.  549  311  211 

Ενσώματα πάγια 

Κόστος κτήσης παγίων  48.732  55.508  59.700 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις  (20.912)  (25.232)  (29.984) 

Αναπόσβεστα ενσώματα πάγια  27.820  30.276  29.716 

Συμμετ. Και Λοιπές Μακρ. Απαιτ.  10.213  10.210  10.213 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

Αποθέματα  9.926  9.103  11.674 

Πελάτες  17.379  22.681  22.260
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ΓραμμάτιαΕπιταγές  8.885  9.476  10.229 

Λοιπές Απαιτήσεις  1.006  1.000  698 

Χρεόγραφα  156  105  105 

Διαθέσιμα  182  870  3.573 

Σύνολο κυκλοφορ. Ενεργητικού  37.534  43.235  48.539 

Μεταβατικοί λογαρ. Ενεργητ.  410  1.138  470 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  76.526  85.170  89.149 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Μετοχικό Κεφάλαιο  7.187  7.187  8.761 

Αποθεματικά και κέρδη εις νέον  38.457  43.446  47.091 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  45.644  50.633  55.852 

Προβλέψεις  45  43  44 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  889  4.822  3.444 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Τραπεζικός δανεισμός  15.700  16.811  15.278 

Προμηθ. & Γραμμ. Πληρωτέα  8.812  8.574  9.074 

Φόροι & Αφαλιστικοί Οργανισμοί  2.145  1.097  1.640 

Μερίσματα πληρωτέα  1.369  1.369  1.369 

Λοιπές υποχρεώσεις  1.545  1.781  2.314 

Σύνολο βραχυπρ. υποχρεώσεων  29.571  29.632  29.675 

Σύνολο υποχρεώσεων  30.460  35.453  33.119 

Μεταβατικοί λογαρ. Παθητικού  377  40  134 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  76.526  85.170  89.149
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ 

Ποσά την 31/12  2002  2003  2004 

σε χιλ. €  σε χιλ. €  σε χιλ. € 

Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)  61.182  63.622  64.026 

Μείον: κόστος πωλήσεων  44.767  48.369  51.562 

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) 

Εκμεταλλεύσεως  16.415  15.253  12464 

Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως  85  374  337 

Σύνολο  16.500  15.627  12.801 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  2.024  2.246  1.846 

Έξοδα λειτουργ. Ερευν. & Ανάπτυξης  290  315  323 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  5.402  5.302  5.336 

Μερικά αποτελ. (κέρδη) εκμεταλλ.  8.784  7.764  5.296 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  10  12  31 

Κέρδη από πώληση συμμετ & χρεωγρ.  3  129  181 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  896  939  784 

Ολικά αποτελ. (κέρδη) εκμεταλλ.  7.901  6.966  4.724 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα  480  544  461 

Έκτακτα κέρδη  106  87  264 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα  218  336  414 

Έκτακτες ζημιές  9  20  0 

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους  305  0  0 

Συν. αποσβ. παγ. στοιχ. & εξ.εγκ/σεως  2.739  4.715  5.286 

Μείον: Οι  ενσωμ/νες στο Λειτ. Κόστ.  2.739  4.715  5.286 

ΚΑΘ. ΑΠΟΤΕΛ.  (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ  7.955  7.241  5.035 

Σημείωση: Οι παραπάνω λογαριασμοί καθώς και οι χρηματοοικονομικοί δείκτες και η διάθεση αποτελεσμάτων της 
χρήσης 2004 αναλύονται στην έκθεση του Δ.Σ. και το προσάρτημα της συγκεκριμένης χρήσης.
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4.3 Αποτέλεσμα Χρήσης ανά Μετοχή 

ΕΤΟΣ  2002  2003  2004 
σε χιλ. €  σε χιλ. €  σε χιλ. € 

Στοιχεία ανά μετοχή 

Κέρδη προ φόρων  7.955  7.241  5.035 
Κέρδη μετά από φόρους χρήσης και 
αμοιβές Δ.Σ.  6.678  6.669  3.916 

Συνολικό μέρισμα  1.369  1.369  1.369 

Σταθμισμένος αριθμός μετοχών  11.408.000  11.408.000  27.379.200 

Κέρδη προ φόρων ανά μετοχή  0,7  0,63  0,18 
Κέρδη μετά από φόρους χρήσης και 
αμοιβές Δ.Σ. ανά μετοχή  0,58  0,58  0,14 

Μέρισμα ανά μετοχή  0,12  0,12  0,05 

4.4 Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων 

Οι πηγές και οι χρήσεις των κεφαλαίων κατά την τελευταία τριετία παρουσιάζονται στον 
πίνακα που ακολουθεί : 

ΧΡΗΣΗ  2002  2003  2004 
σε χιλ. €  σε χιλ. €  σε χιλ. € 

ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Κέρδη προ φόρων  7.955  7.241  5.035 

Αύξηση κεφαλαίου με μετρητά 

Διαφορές αναπροσαρμογής  3600  36  2.919 

Προβλέψεις  42  1  1 

Επιχορηγήσεις επενδύσεων  276  248 

Μεταβολή μακρ/σμων υποχρ.  889  3.933  1.378 

Μεταβολή Τραπεζικών δανείων  7.131  1.689  1.533 

ΣΥΝΟΛΟ  19.533  12.550  4.796 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Μεταβολή εξόδων εγκ/σης & ασωμ. ακιν/σεων  929  237  100 

Μεταβολή  ενσωμάτων ακινητοποιήσεων  8.291  2.455  559 

Μεταβολή συμμετοχών και μακρ. Απαιτήσεων  5.197  3  3 

Μερίσματα  1.369  1.369  1.369 

Αμοιβές μελών Δ.Σ.  74  79  83 

Φόροι  1.202  492  1.036 

Μεταβολή κεφαλαίου κίνησης  2.471  8.395  2.964 

ΣΥΝΟΛΟ  19.533  12.550  4.796
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4.5 Διάθεση προ φόρων κερδών 

Τα προ φόρων κέρδη της εταιρίας κατά την τελευταία τριετία διατέθηκαν ως εξής: 

ΧΡΗΣΗ  2002  2003  2004 

σε χιλ. €  σε χιλ. €  σε χιλ. € 

Κέρδη χρήσεως πρό φόρων  9.369  7.236  5.035 

(+)Υπόλ. Κερδ. προηγ. χρήσεων  12  1.972  1.076 

Μείον ειδικά αποθεματικά 

Μείον φόροι  1.202  493  1.036 

Σύνολο κερδών προς διάθεση  8.179  8.715  5.075 

Η διάθεση έγινε ως εξής: 

Τακτικό αποθεματικό  246  234  162 

Μερίσματα  1.369  1.369  1.369 

Αμοιβές Δ.Σ.  74  79  83 

Αποθεματικά αφορολόγητα  4.477  5.927  2.300 

Ειδικά Αποθεματικά  40  30  0 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο  1.973  1.076  1.161 

Σύνολο  8.179  8.715  5.075 

5. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

5.1 Ενοποιημένοι Ισολογισμοί και Αποτελέσματα Χρήσης  για τις χρήσεις 20022004 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

Ποσά την 31/12  2002  2003  2004 

σε χιλ. €  σε χιλ. €  σε χιλ. € 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Αναπόσβ. έξοδα πολυετ. απόσβ.  1.393  414  221 

Ασώματα πάγια  15  595  70 

Αποσβέσεις  (5)  (21)  (36) 

Αναπόσβεστα ασώματα πάγια  9  574  34 
Κόστος κτήσης παγίων Ενσωματων 
Παγιων  50.804  66.910  71.719
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Συσσωρευμένες αποσβέσεις  (21.726)  (26.884)  (32.873) 

Αναπόσβεστα ενσώματα πάγια  29.079  40.026  38.846 

Συμμετ και Λοιπές Μακρ. Απαιτ.  7.039  213  167 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

Αποθέματα  11.443  12.660  16.629 

Πελάτες  17.924  19.648  19.872 

ΓραμμάτιαΕπιταγές  8.885  9.476  10.229 

Λοιπές Απαιτήσεις  1.522  2.270  2.188 

Χρεόγραφα  251  200  200 

Διαθέσιμα  600  3.608  5.473 

Σύνολο κυκλοφορ. Ενεργητικού  40.626  47.862  54.591 

Μεταβατικοί λογαρ. Ενεργητικού  424  1.192  634 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  78.570  89.707  94.459 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Μετοχικό Κεφάλαιο  7.187  7.187  8.761 

Αποθεματικά και κέρδη εις νέον  38.910  43.667  47.511 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  46.097  50.854  56.272 

Προβλέψεις  87  90  62 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  889  4.822  3.444 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Τραπεζικός δανεισμός  15.985  19.893  18.566 

Προμηθ. & Γραμμ. Πληρωτέα  9.610  9.383  11.140 

Φόροι & Αφαλιστικοί Οργανισμοί  2.396  1.198  1.654 

Μερίσματα πληρωτέα  1.395  1.369  1.396 

Λοιπές υποχρεώσεις  1.727  2.058  1.758 

Σύνολο βραχυπρ. υποχρεώσεων  31.113  33.901  34.514 

Σύνολο υποχρεώσεων  32.002  38.723  37.958 

Μεταβατικοί Λογαρ. Παθητικού  384  40  167 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  78.570  89.707  94.459
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ 

Ποσά την 31/12  2002  2003  2004 

σε χιλ. €  σε χιλ. €  σε χιλ. € 

Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)  68.794  74.028  79.137 

Μείον: κόστος πωλήσεων  48.984  54.854  62.199 

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) 

Εκμεταλλεύσεως  19.810  19.174  16.938 

Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως  87  115  265 

Σύνολο  19.897  19.289  17.203 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  2.722  4.178  3.630 

Έξοδα λειτουργ. Έρευν.  & Ανάπτυξης  479  556  621 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  6.358  6.571  6.674 

Μερικά αποτελ. (κέρδη) εκμεταλλ.  10.338  7.984  6.278 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  17  35  55 

Έσοδα συμμετοχών  6  17 

Κέρδη από πώληση συμμετ & χρεωγρ.  3  5  0 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  925  1.003  869 

Ολικά αποτελ. (κέρδη) εκμεταλλ.  9.433  7.027  5.481 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα  1.730  1.432  2.172 

Έκτακτα κέρδη  106  87  264 

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων  0  0  0 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα  1.789  1.647  2.029 

Έκτακτες ζημιές  9  20  0 

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους  305  0  0 

Συν. αποσβ. Παγ. στοιχ. & εξ.εγκ/σεως  2.970  6.161  6.383 

Μείον: Οι  ενσωμ/νες στο Λειτ. Κόστ.  2.970  6.161  6.383 
KAΘ. ΑΠΟΤΕΛ. (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ 
προ φόρων  9.166  6.879  5.888
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Φόροι χρήσης, λοιποί φόροι, διαφορές, 
φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων  1917  785  1395 

Δικαιώματα μειοψηφίας  138  299  179 
KAΘ. ΑΠΟΤΕΛ. (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ 
μετά από φόρους  7.111  6.393  4.672 

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. 

6. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

6.1 Θυγατρικές εταιρίες 

Η “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.” έχει οχτώ θυγατρικές εταιρίες (την “ROMCOLOR 
2000 S.A.”, την “ΕΤΕΠΛΑ Α.Ε.”, την “SENKROMA A.S.”, την “GLOBAL COLORS 
POLSKA  S.A.”,  “PLASTIKA  KRITIS  FAR  EAST  Ltd”,  την  “SHANGAI  HITEC 
PLASTICS  S.A.”,την  “RAINBOW TECHNOLOGIES  Ltd”  και  την  “COMPTRADE 
Gmbh”) για τις οποίες παραθέτουμε τις κατωτέρω συνοπτικές πληροφορίες : 

α) ROMCOLOR 2000 S.A. 

Η Romcolor 2000 SA  ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1994 και  έχει  έδρα το Βουκουρέστι 
της  Ρουμανίας.  Σκοπός  της  εταιρίας  σύμφωνα  με  το  καταστατικό  της,  είναι  η 
βιομηχανική  παραγωγή  masterbatches  και  άλλων  πλαστικών  προϊόντων  και  η 
αντιπροσώπευση και εμπορία πλαστικών πρώτων υλών. 

Η  ‘’ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΚΡΗΤΗΣ  Α.Β.Ε.Ε.  κατέχει  80.000  μετοχές  που  αντιστοιχούν  στο 
79,99% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. 

β) ΕΤΕΠΛΑ Α.Ε. 

Η  εταιρία  ΕΤΕΠΛΑ  ΑΕ  ιδρύθηκε  το  1987  με  έδρα  το  Αιγάλεω  Αττικής  (Αποφ. 
Νομ.4670/31.7.1987 και Αρ. Μ.Α.Ε.  15577/03/Β/87/059)  ενώ από  το  1997 η  έδρα  της 
Εταιρίας μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης. Πρόκειται για εμπορική εταιρία η οποία 
ασχολείται  με  την  προώθηση  προϊόντων  της  μητρικής  σε  συγκεκριμένες  αγορές  του 
εξωτερικού . 

γ) SENKROMA A.S. 

Τον  Μάρτιο του 2001 εξαγοράστηκε από τα ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ το 73% της εν λόγω 
Τούρκικης εταιρίας  η οποία εξειδικεύεται στην παραγωγή masterbatches. Από τα μέσα 
του 2002 τα ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ κατέχουν 657.100.000 μετοχές που αντιστοιχούν στο 
98,87% του μετοχικού κεφαλαίου. Η SENKROMA έχει έδρα την Κωνσταντινούπολη.
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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 PoliChem. 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) SHANGAI HITEC PLASTICS S.A. 

Η SHANGAI HITEC PLASTICS S.A. ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2003 με έδρα τη 
Σαγκάη  της  Κίνας.  Παράγει  πλαστικα  φύλλα  για  αγροτικές  εφαρμογές  και 
γεωμεμβράνες. 

ζ)  RAINBOW  TECHNOLOGIES  Ltd  :  πρόκειται  για  Κυπριακή  εταιρία  παροχής 
υπηρεσιών  που  εξαγοράστηκε  προκειμένου  να  χρησιμοποιηθεί  για  την  τεχνολογική 
υποστήριξη των θυγατρικών του εξωτερικού. 

η) COMPTRADE Gmbh 

Η COMPTRADE ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2001 με έδρα το Bad Hersfeld της Γερμανίας 
και  σκοπό  την  παροχή  συμβουλευτικών  υπηρεσιών  και  υπηρεσιών  μάρκετινγκ.  Τα 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ κατέχουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου. Έχει αποφασιστεί 
να τεθεί η εταιρία σε αδράνεια.



31 

7. 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 

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ 

31/01/2004  3,13  171.743  162,48  2432,58 
29/02/2004  3,04  107.777  154,65  2451,5 
31/03/2004  3,14  117.206  146,97  2370,65 
30/04/2004  2,66  206.435  150,86  2517,62 
31/05/2004  2,68  316.444  142,61  2423,72 
30/06/2004  2,19  1.084.110  132,9  2349,16 
31/07/2004  2,29  220.009  134,35  2319,3 
31/08/2004  2,36  42.069  131,13  2314,26 
30/09/2004  2,18  154.967  123,28  2328,24 
31/10/2004  2,22  79.975  127,23  2489,19 
30/11/2004  2,26  67.249  129,42  2654,81 
31/12/2004  2,19  60.110  132,69  2786,18
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ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΟ 1/1/2004 ΕΩΣ 31/12/2004
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ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 
vs 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΓΔ 

ΠΛΑΚΡ



34 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 
vs 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ 

ΠΛΑΚΡ 

ΔΠΡ
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΤΟΥΣ  2004 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΤΟ 2004 ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2005 

Α) Ανασκόπηση του 2004 

Το 2004 ήταν μια χρονιά αρκετά δύσκολη για την εταιρία μας και για τον κλάδο 
των πλαστικών γενικότερα, λόγω της μεγάλης ανατίμησης των πρώτων υλών, 
ιδιαίτερα από τα μέσα του χρόνου και πέρα. Η αύξηση αυτή σε  μεγάλο βαθμό δεν 
μπόρεσε να μετακυλιστεί στις τιμές πώλησης λόγω του ανταγωνισμού. Ένας 
άλλος εξωγενής παράγοντας που δημιούργησε  δυσκολίες κατά τη διάρκεια του 
2004 ήταν η σημαντική ενίσχυση του ευρώ έναντι του δολαρίου που οπωσδήποτε 
δυσκόλεψε τις εξαγωγές μας σε «δολαριακές» αγορές όπως η Μέση Ανατολή και 
η Αμερική. Οι δύο αυτοί παράμετροι, σε συνδυασμό με τις αυξημένες αποσβέσεις, 
λόγω της φθίνουσας μεθόδου απόσβεσης που επιλέξαμε για το αιολικό πάρκο, 
οδήγησαν σε μείωση της κερδοφορίας από 7,2 εκ. ευρώ σε 5,0 εκ.ευρώ. Τα 
κέρδη προ αποσβέσεων σημείωσαν μικρότερη πτώση, από 11,9 εκ. ευρώ σε 10,3 
εκ. ευρώ. 

Οι πωλήσεις μας αυξήθηκαν κατά 0,6% από 63,6 εκ.ευρώ σε 64 εκ.ευρώ ενώ οι 
εξαγωγές από 28,2 εκ. ευρώ σε 30,6 εκ. ευρώ και αντιστοιχούν πλέον στο 
50,7% των πωλήσεων προϊόντων μας (πλην δηλ. εμπορίας & ενέργειας). 

Παρά ταύτα, πολύ θετικό στοιχείο είναι η περαιτέρω βελτίωση της 
χρηματοοικονομικής μας δομής, με τα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται στο 62,6% 
του συνόλου του ενεργητικού, το δείκτη ρευστότητας σε 1,64 και τις καθαρές 
δανειακές υποχρεώσεις να πέφτουν στα 15,1 εκ. ευρώ από 20,8 εκ .ευρώ το 
προηγούμενο έτος. 

Θα αναφερθούμε αναλυτικότερα σε κάθε τομέα δραστηριότητας : 

1) Πλαστικά φύλλα & γεωμεμβράνες : οι πωλήσεις παρέμειναν σταθερές σε όγκο 
ενώ σημείωσαν αύξηση 1,8% σε αξία φθάνοντας τα 29,9 εκατ. ευρώ. Η ηγετική 
μας θέση στην Ελληνική αγορά παρέμεινε αδιαφιλονίκητη, ενώ στο εξωτερικό 
επιτύχαμε περαιτέρω εδραίωση στις παραδοσιακές μας αγορές και είσοδο σε 
νέες αγορές.  Η μεγάλη αύξηση στην τιμή του πολυαιθυλενίου και η ενίσχυση του 
ευρώ έναντι του δολαρίου καθ‛ όλη τη διάρκεια του έτους συμπίεσαν δυστυχώς 
το μικτό κέρδος. Ευχάριστο είναι ότι η νέα γραμμή παραγωγής μας για φύλλα
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θερμοκηπίων λειτούργησε πάρα πολύ ικανοποιητικά. Σε συνδυασμό με την 
μετεγκατάσταση και αναβάθμιση της άλλης μεγάλης γραμμής 3 στρώσεων που 
ολοκληρώθηκε στα μέσα του χρόνου, έχουμε πλέον πλεόνασμα δυναμικότητας, 
μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα εξυπηρέτησης, που μας επιτρέπουν να 
αυξήσουμε τις πωλήσεις μας τα επόμενα χρόνια. 

2) Μasterbatches : Ως γνωστόν κατέχουμε την πρώτη θέση στην ελληνική 
αγορά με μερίδιο αγοράς που υπερβαίνει το 50%. Το 2004 οι πωλήσεις μας 
ανήλθαν σε 27,34 εκ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 5% έναντι του 
προηγούμενου έτους και εξαντλώντας πρακτικά τη δυναμικότητα παραγωγής 
μας. 

3) Σωλήνες : η χρονιά χαρακτηρίστηκε από χαμηλή ζήτηση και έντονο 
ανταγωνισμό με αποτέλεσμα τη μείωση των πωλήσεων κατά 17%. Αποφασίσθηκε 
και υλοποιήθηκε η πώληση της γραμμής παραγωγής σωλήνων μεγάλων 
διαμετρημάτων η οποία δεν είχε αποδώσει τα αναμενόμενα λόγω του μικρού 
μεγέθους της Ελληνικής αγοράς, της ύπαρξης άνω των 10 παρόμοιων μηχανών 
στην Ελλάδα και της αδυναμίας πραγματοποίησης εξαγωγών λόγω του μεγάλου 
όγκου του προϊόντος. 

4) Ανακύκλωση : η μονάδα ανακύκλωσε 3.373 τόνους πλαστικά απορρίμματα, 
μέρος των οποίων πουλήθηκαν και μέρος ιδιοχρησιμοποιήθηκαν σαν πρώτη ύλη, 
συνεισφέροντας στην ανταγωνιστικότητα της εταιρείας αλλά και στην προστασία 
του περιβάλλοντος. 

5) Αιολικό Πάρκο : λειτούργησε εξαιρετικά ικανοποιητικά και μάλιστα 
αναβαθμίστηκε η ισχύς του μετά από άδεια που λάβαμε από τη ΡΑΕ από 5,94 σε 
7,65 MW χωρίς πρόσθετη επένδυση. Πωλήθησαν 24.148.800 kwh ηλεκτρικής 
ενέργειας και απέφερε έσοδα 1,9 εκ. ευρώ. 

Επενδύσεις 

Το  2004  πραγματοποιήθηκαν  επενδύσεις  βελτιστοποίησης  του  παραγωγικού 
εξοπλισμού και επέκταση του Αιολικού πάρκου συνολικού ύψους 2,1 εκ. ευρώ. 

Θυγατρικές Εταιρίες 

1) Romcolor 2000 S.A. : η θυγατρική μας στη Ρουμανία είχε πωλήσεις 4,5 εκ. 
ευρώ έναντι 4,2 εκ. ευρώ το 2003 και κέρδη 880 χιλ. ευρώ έναντι 974 χιλ. 
ευρώ το 2003. Είναι μια εταιρία με σωστή οργάνωση, νεαρά-ικανά στελέχη, 
χαμηλό κόστος και ηγετική θέση στην τοπική αγορά, ενώ σήμερα 
προτεραιότητα αποτελεί η αύξηση των εξαγωγών και η παραγωγή νέων
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προϊόντων. Κατά τη διάρκεια του έτους προχώρησε η δημιουργία της νέας 
παραγωγικής μονάδας για αύξηση της δυναμικότητας και παραγωγή νέων 
ειδών masterbatches. 

2) Senkroma A.S. : η εταιρία εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη και παράγει 
masterbatches, με εξειδίκευση στα masterbatches για χρωματισμό 
συνθετικών ινών ταπητουργίας. Παράλληλα, διοχετεύει στην Τουρκική αγορά 
προϊόντα παραγωγής της μητρικής εταιρίας αποτελώντας το μεγαλύτερο 
πελάτη της. Το 2004 βελτίωσε και πάλι εντυπωσιακά τα μεγέθη της, καθώς 
οι πωλήσεις «εκτοξεύθηκαν» στα 7,2 εκ. ευρώ (από 5,9 εκ. ευρώ το 2003) 
και επέτυχε κέρδη ύψους 471 χιλ. ευρώ. 

3) Global Colors Polska S.A. :  η θυγατρική μας στην Πολωνία αύξησε τις 
πωλήσεις της κατά 38% στα 4,7 εκ. ευρώ (από 3,4 εκ. ευρώ το 2003) και 
πραγματοποίησε κέρδη ύψους 530 χιλ. ευρώ. Η εταιρία έχει μια εντυπωσιακή 
δυναμική που οφείλεται αφενός στον επαγγελματισμό των στελεχών και τις 
συνέργειες με τα Πλαστικά Κρήτης αλλά και στο μέγεθος και την ανάπτυξη 
της τοπικής αγοράς και την ιδεώδη γεωγραφική θέση της χώρας για 
εξαγωγές στην Κεντρική Ευρώπη. 

4) Shanghai HiTeC Plastics Co : η θυγατρική μας στην Κίνα πραγματοποίησε 
πωλήσεις ύψους 5,6 εκ. ευρώ, αυξημένες κατά 82,3% έναντι του 2003 που 
ήταν η πρώτη χρονιά λειτουργίας της. Το 46% των πωλήσεων ήταν 
εξαγωγές προς χώρες της Ασίας και της Αμερικής. Προέκυψε ζημία ύψους 
0,9 εκ. ευρώ, από την οποία όμως 0,5 εκ. ευρώ αφορούν αποσβέσεις παγίων 
και προλειτουργικών εξόδων και 0,2 εκ. ευρώ αφορούν συναλλαγματικές 
διαφορές λόγω της ανατίμησης του ευρώ έναντι του τοπικού νομίσματος 
(RMB). Συνεχίστηκε καθ‛ όλη τη διάρκεια του έτους η προσπάθεια για τη 
βελτιστοποίηση της παραγωγής, την εκπαίδευση του προσωπικού, τη 
γενικότερη οργάνωση της εταιρίας και την ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων 
στην Κίνα και το εξωτερικό. Ευελπιστούμε ότι τα πρώτα θετικά 
αποτελέσματα θα έλθουν ήδη από το 2005. 

5) Rainbow Technologies Ltd : πρόκειται για Κυπριακή εταιρία παροχής 
υπηρεσιών που εξαγοράστηκε προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την 
τεχνολογική υποστήριξη των θυγατρικών του εξωτερικού. 

Αξιολόγηση κύριων χρηματοοικονομικών δεικτών 

Στην παρακάτω ενότητα θα αναφερθούμε σε ορισμένους δείκτες των οποίων η 
αξιολόγηση παρουσιάζει ενδιαφέρον.
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  Περιθώριο μικτού κέρδους : υπήρξε μείωση ως  ποσοστό από  23,9% σε 
19,5% γεγονός που οφείλεται κυρίως στις αυξημένες αποσβέσεις και στις 
υψηλότερες τιμές των πρώτων υλών.  Η επίδραση αυτών των παραγόντων 
είχε σαν αποτέλεσμα το μικτό κέρδος να μειωθεί σε απόλυτα νούμερα κατά 
18,3%. 

  Λειτουργικά έξοδα : μειώθηκαν κατά 4,5% σε σχέση με το 2003 ποσοστό 
11,7% επί των πωλήσεων από 12,4% το 2003. 

  Περιθώριο Καθαρού κέρδους : μειώθηκε από 11,4% σε 7,9% εξαιτίας της 
μείωσης του μικτού κέρδους, της αύξησης των συντελεστών απόσβεσης και 
της εφαρμογής φθίνουσας μεθόδου απόσβεσης στο Αιολικό Πάρκο. Σε 
απόλυτα νούμερα η μείωση ήταν 30,5%. 

  Απαιτήσεις : Οι απαιτήσεις αυξήθηκαν κατά 0,9%. 
  Αποθέματα : αυξήθηκαν  κατά 28,2% λόγω της αύξησης των τιμών των 

πρώτων υλών. 
  Ίδια κεφάλαια : αυξήθηκαν κατά 10,3% από 50,6 εκατ. ευρώ σε 55,8 εκατ. 

ευρώ και αντιστοιχούν στο 62,6% του συνόλου του ενεργητικού, πράγμα που 
δείχνει την ισχυρή χρηματοοικονομική διάρθρωση της εταιρίας. 

  Δείκτης ρευστότητας : αυξήθηκε από 1,46 σε 1,64. 
  Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (μ.ο. αρχής – τέλους) : διαμορφώθηκε στο 

9,47% που θεωρούμε ότι βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα σε σχέση με 
τον κλάδο και το μέσο όρο της Ελληνικής βιομηχανίας. 

Β) Προοπτικές για το 2005 

Το 2005 ξεκίνησε μέσα στις ίδιες συνθήκες που επικράτησαν το 2004 : 
• Οι τιμές των πρώτων υλών κορυφώθηκαν στην αρχή του έτους, στη 

συνέχεια υπήρξε σταδιακή εξομάλυνση αλλά μέχρι και το Μάιο παραμένουν 
υψηλότερες από τα μέσα περυσινά επίπεδα. 

• Το ευρώ παραμένει ισχυρό,   δυσχεραίνοντας τις εξαγωγές μας στις 
«δολαριακές» αγορές και περιορίζοντας τα περιθώρια κέρδους. 

Εξαιτίας των παραπάνω παραγόντων, τα αποτελέσματα 6μήνου αναμένεται να 
είναι μειωμένα σε σχέση με πέρυσι. 

Στα τέλη Μαΐου διαφαίνεται μια αποκλιμάκωση των τιμών των πρώτων υλών 
παράλληλα με ενίσχυση του δολαρίου σε σχέση με το ευρώ. Εφόσον η τάση αυτή 
διατηρηθεί του επόμενους μήνες, οι προοπτικές εμφανίζονται πολύ αισιόδοξες. 

Κατά τομέα δραστηριότητας :
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1. Πλαστικά φύλλα : με την άρτια λειτουργία της νέας μας γραμμής παραγωγής 
έχουμε πλέον υπερεπαρκή δυναμικότητα και ευελιξία. Στόχος είναι η 
διατήρηση του ηγετικού μεριδίου μας στην ελληνική αγορά, η αποτροπή των 
προσπαθειών για εισαγωγές, και η αύξηση των εξαγωγών με επιθετικό 
μάρκετινγκ. Οι οικονομικές δυσκολίες δύο σημαντικών ανταγωνιστών μας του 
εξωτερικού μας επιτρέπουν να κερδίσουμε μερίδιο αγοράς λόγω και της 
φήμης που έχει αποκτήσει η εταιρία μας διεθνώς στον τομέα αυτό χάρη στην 
ποιότητα και ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας. 

2. Masterbatches : από τις αρχές του χρόνου προβήκαμε σε αναδιοργάνωση 
του μάρκετινγκ και των πωλήσεων του τομέα με νέα στελέχη που έδωσαν 
άμεσα ώθηση. Ως αποτέλεσμα, αναμένουμε αύξηση των πωλήσεων τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η καλή πορεία του τομέα επιτάχυνε την 
απόφασή μας για επενδύσεις σε νέες μεγάλες γραμμές παραγωγής που θα 
τεθούν σε λειτουργία το 2006 αυξάνοντας τη δυναμικότητα και μειώνοντας 
το κόστος παραγωγής. Ήδη η εταιρία μας, μαζί με τις θυγατρικές της, είναι 
μέσα στις 10 μεγαλύτερες του τομέα στην Ευρώπη. 

3. Σωλήνες : ο ισχυρός ανταγωνισμός στον τομέα αυτό παραμένει και 
διαμορφώνει τα περιθώρια κέρδους σε όχι ικανοποιητικό επίπεδο. Και το 
2005 δεν αναμένεται να είναι χρονιά ικανοποιητικής ζήτησης. 

4. Ανακύκλωση : η μονάδα εμφανίζει όλο και καλύτερα αποτελέσματα και 
συνεισφέρει στην ανταγωνιστικότητα των λοιπών τμημάτων παραγωγής, 
ιδιαίτερα σε περιόδους όπως η σημερινή όπου οι τιμές των πρώτων υλών 
βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Παράλληλα, είμαστε υπερήφανοι για την 
ενεργό συμμετοχή μας στην απορρύπανση του περιβάλλοντος. 

5. Αιολικό Πάρκο : στα μέσα του έτους επεκτείνεται η ισχύς του πάρκου σε 
11,9 MW με την εγκατάσταση 5 ακόμα ανεμογεννητριών μετά από άδεια που 
λάβαμε από τη ΡΑΕ. Το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται πωλείται στη ΔΕΗ 
με βάση 10ετές συμβόλαιο. 

Επενδύσεις 

Οι επενδύσεις του 2005 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 3,9 εκατ. ευρώ και 
αφορούν κυρίως την επέκταση του Αιολικού Πάρκου.



40 

Πορεία και προοπτικές των θυγατρικών μας εταιριών 

1) Romcolor 2000 S.A. : η εταιρία συνεχίζει τη θετική πορεία της στον τομέα 
του masterbatches. Η Ρουμανική οικονομία και η βιομηχανική παραγωγή της 
χώρας  έχει εισέλθει σε περίοδο ανάπτυξης που αντικατοπτρίζεται στις 
αυξημένες πωλήσεις της Romcolor, ενώ αποδίδει και η εξαγωγική 
προσπάθεια. Ήδη από τις αρχές του έτους λειτουργεί η νέα μονάδα 
παραγωγής ενώ ήδη αποφασίσθηκε η αγορά και της άλλης γραμμής που θα 
εγκατασταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Η επένδυση, συνολικού ύψους 
επένδυση περ. 1,5 εκ. ευρώ, επιχορηγείται από το ΕΣΟΑΒ με ποσοστό 30%. 
Η νέα μονάδα τριπλασιάζει την παραγωγική δυναμικότητα της Romcolor και 
επιτρέπει την παραγωγή μιας νέας κατηγορίας masterbatches με πολύ 
καλές προοπτικές για εξαγωγές και αύξηση κερδοφορίας καθώς και 
συνεισφορά στην περαιτέρω καθετοποίηση του ομίλου. 

2) Senkroma A.S. : η εταιρία συνεχίζει να κερδίζει μερίδιο αγοράς και να 
αυξάνει τις πωλήσεις της. Αποτελεί πολύ θετική συγκυρία το γεγονός ότι η 
Τουρκική παραγωγή συνθετικών ινών είναι πλέον η μεγαλύτερη στην 
ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης & Μέσης Ανατολής, ενώ η Senkroma 
αποτελεί σήμερα το Νο 1 προμηθευτή masterbatches για συνθετικές ίνες 
στην Τουρκία. Η Senkroma συνεχίζει να αποτελεί και το μεγαλύτερο πελάτη 
της μητρικής Πλαστικά Κρήτης, διοχετεύοντας τα προϊόντα της στην 
Τουρκική αγορά. 

3) Global Colors Polska S.A. : η Πολωνική εταιρία εμφανίζει αξιοσημείωτη 
αύξηση πωλήσεων, βελτίωση του product-mix με προϊόντα υψηλότερης 
προστιθέμενης αξίας και ικανοποιητική κερδοφορία. Έχει άριστο μάνατζμεντ 
που την οδηγεί σταθερά στην κατάκτηση της πρώτης θέσης στη μεγάλη και 
πολύ ενδιαφέρουσα Πολωνική αγορά. Μέσα στο 2005 αγοράζονται οικόπεδα 
14 περ. στρεμ. ενώ έχει παραγγελθεί και θα εγκατασταθεί μέχρι τις αρχές 
του 2006 μεγάλη γραμμή παραγωγής που τριπλασιάζει τη δυναμικότητα της 
εταιρίας και της επιτρέπει πέραν του να αυξήσει περαιτέρω το μερίδιο της 
στην τοπική αγορά να πραγματοποιεί μεγάλες εξαγωγές στις γειτονικές 
χώρες. 

4) Shanghai HiTeC Plastics Co :  η θυγατρική μας στη Σαγκάη ξεκίνησε το 
2005 με σημαντική αύξηση πωλήσεων τόσο στην τοπική αγορά όσο και στο 
εξωτερικό καθώς και μεγάλες βελτιώσεις στην παραγωγή (παραγωγικότητα, 
μείωση σκραπ, ποιότητα προϊόντων κλπ.). Τα αποτελέσματα του 4μήνου είναι 
για πρώτη φορά θετικά, αρκετά γρηγορότερα απ΄ όσο αυτό αναμενόταν, κι
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αυτό μας δημιουργεί μεγάλη αισιοδοξία για το μέλλον της επένδυσης μας 
στην Κίνα. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Με βάση τα παραπάνω αναμένουμε για τα Πλαστικά Κρήτης : 
  Οι πωλήσεις το 2005 να φθάσουν τα 67 - 68 εκ. ευρώ. 
  Κέρδη προ φόρων της τάξεως των  7 - 8 εκ. ευρώ. * 

Σε ενοποιημένο επίπεδο : 
  Πωλήσεις της τάξης των 84 - 87 εκ. ευρώ. 
  Κέρδη προ φόρων της τάξεως των 8,5 - 9,5 εκ. ευρώ. * 

* Εκτίμηση με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ  2004 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Το Ενεργητικό της εταιρίας ανήλθε σε 89.149.693,10 ευρώ έναντι 
85.170.143,88 ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση  4,67%. 

1 .  Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως 

Τα έξοδα πολυετούς αποσβέσεως ανέρχονται στα 211.239,69 ευρώ  (0,24% του 
ενεργητικού) και αφορούν έξοδα ερευνών, έξοδα αναδιοργάνωσης, έξοδα αγοράς 
οικοπέδων. 

2.  Πάγια 

2.1 Οικόπεδα 

α) Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας που βρίσκονται στη περιοχή Φοινικιάς 
Ηρακλείου (6 ο ΧΛΜ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ) σε οικόπεδο συνολικής 
έκτασης 22.937,6 τ.μ. με αξία κτήσεως 178.746,39 ευρώ η οποία μετά τις 
αναπροσαρμογές της σύμφωνα με τον Ν. 3296/2004 ανέρχεται σε 938.470,32 
ευρώ. Το οικόπεδο αυτό προέκυψε από τη συνένωση των παρακάτω οικοπέδων : 

1. Οικόπεδο εκτάσεως 15.166,96 τ.μ. προερχόμενο από μικρότερα 
τεμάχια αγορασθέντα από την ίδρυση της ″ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ″ ΕΠΕ , του 
οποίου η αξία, μετά τις αναπροσαρμογές σύμφωνα με το Ν. 3296/2004 
ανέρχεται σε 697.605,49 ευρώ. 

2. Οικόπεδο εκτάσεως 7.770,58 τ.μ. σύμφωνα με το 6192/5.10.90 
συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Ηρακλείου, Σαλούστρου Αικατερίνης, του οποίου 
η αξία μετά τις αναπροσαρμογές σύμφωνα με το Ν. 3296/2004 ανέρχεται σε 
240.864,83 ευρώ. 

β) Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας που βρίσκονται στη Βιομηχανική Περιοχή 
Ηρακλείου, σε οικόπεδο συνολικής εκτάσεως 55.728,39 τ.μ.  και προέρχεται 
από την συνένωση των παρακάτω οικοπέδων: 

1. Οικόπεδο εκτάσεως 25.615 τ.μ.  σύμφωνα με το συμβόλαιο με αριθμ. 
20420/30.8.88 Συμβολαιογράφου Ηρακλείου Καλλιόπης Δοκουμετζίδου, αξίας 
127.865 ευρώ, που μετά τις αναπροσαρμογές  ανέρχεται σε 1.690.411,59 ευρώ. 

2. Οικόπεδο εκτάσεως 4.650 τ.μ.  σύμφωνα με το συμβόλαιο με αριθμ. 
21099/22.3.89 Συμβολαιογράφου Ηρακλείου  Καλλιόπης Δοκουμετζίδου, αξίας 
28.657,37 ευρώ, που μετά τις αναπροσαρμογές  ανέρχεται σε 306.867,61 ευρώ.
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3. Οικόπεδο εκτάσεως 15.359,57 τ.μ. σύμφωνα με το συμβόλαιο με 
αριθμό 13826/21.05.99 της Συμβολαιογράφο Ηρακλείου Μαρία Δημητρίου 
Κουμιανάκη, αξίας  608.522,95 ευρώ, που μετά τις αναπροσαρμογές  ανέρχεται 
σε 1.013.624,64 ευρώ. 

4. Οικόπεδο εκτάσεως 2.365 τ.μ. σύμφωνα με το συμβόλαιο με αριθμό 
12153/14.08.2000 της Συμβολαιογράφου Ηρακλείου Εύα Ιωάννου Οικονόμου 
αξίας 93.705,06 ευρώ, που μετά τις αναπροσαρμογές ανέρχεται σε 156.073,53 
ευρώ. 

5.  Οικόπεδο εκτάσεως  7.738,82 τ.μ. σύμφωνα με το συμβόλαιο με 
αριθμό 26398/5.11.2001 της Συμβολαιογράφου Ηρακλείου Ελένη Γεωργίου 
Βαρβεράκη αξίας 454.878,94 ευρώ που μετά τις αναπροσαρμογές ανέρχεται σε 
510.708,22 ευρώ. 

6. Οικόπεδο εκτάσεως 1,237,34 τ.μ. σύμφωνα με το συμβόλαιο με αριθμό 
12129/10.09.2004 της Συμβολαιογράφου Ηρακλείου Στυλιανή Αρχοντάκη – 
Καλογεράκη  αξίας 72.624,43 ευρώ . 

γ) Επίσης, η εταιρία έχει αποκτήσει, μετά από πλειστηριασμό, το 50% οικοπέδου 
συνολικής έκτασης 1.939,98 τ.μ. στην περιοχή Βενεράτο Ηρακλείου, εντός του 
οποίου ευρίσκονται κτίσματα επιφάνειας 130 Μ2 σε πολύ καλή κατάσταση. Η 
αξία των παραπάνω μετά την αναπροσαρμογή την 31 Δεκεμβρίου 2000 σύμφωνα 
με το Ν.2065/92 ανέρχεται σε 18.077,77 ευρώ. 

δ) Η εταιρεία προέβη στην αγορά αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 1.133.873,13 
τ.μ. στην περιοχή Βρουχά Δήμου Αγίου Νικολάου για την επένδυση του αιολικού 
πάρκου. 

2.2 Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 

Τα κτίρια στις εγκαταστάσεις Φοινικιάς - γραφεία και βιομηχανοστάσιο - 
συνολικής επιφάνειας περίπου 8.100 τ.μ. μετά τις αναπροσαρμογές της αξίας 
κτήσεως σύμφωνα με τον Ν.3296/2004 και της αναπόσβεστης αξίας με το νόμο 
3091/02 εμφανίζονται με αξία 1,122,769,06 ευρώ. 

Τα κτίρια στην Βιομηχανική Περιοχή - γραφεία και βιομηχανοστάσιο - έχουν 
συνολική επιφάνεια περίπου 31.870,19 τ.μ. και η αξία κτήσεως, μετά τις 
αναπροσαρμογές σύμφωνα με τον Ν.3293/2004 και τις προσθήκες  ανέρχονται 
σε 7.352.452,81 ευρώ. 

Επιπλέον υπάρχουν όλες οι απαραίτητες κτιριακές εγκαταστάσεις, υδροληψίας, 
αποχετεύσεων, κλιματισμού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικού εξοπλισμού, 
συστήματος πυρασφάλειας, χημικού και μηχανουργικού εργαστηρίου.
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Τα μηχανήματα που εξυπηρετούν την παραγωγή, τη συσκευασία, τις άλλες 
βοηθητικές εργασίες τις εσωτερικές μεταφορές και αποθήκευση των ετοίμων 
προϊόντων βρίσκονται σε άριστη λειτουργική κατάσταση. 

Η συνολική αναπόσβεστη αξία του πάγιου ενεργητικού ανέρχεται στα 
29.716.422,20 ευρώ δηλαδή το 33,33% του συνόλου του ενεργητικού. 

3.  Συμμετοχές 

Οι συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ανέρχονται σε 
10.212.749,66 ευρώ ήτοι 11,46%. 

4.  Κυκλοφορούν  Ενεργητικό. 

4.1 Αποθέματα 

Τα αποθέματα από 9.103 χιλ. ευρώ  το 2003 αυξήθηκαν σε 11.674 χιλ. ευρώ  το 
2004 και αποτελούν το 13,09% του συνόλου του ενεργητικού. Η μέθοδος 
αποτίμησης  που ακολουθεί η εταιρία είναι η μέση σταθμική τιμή. 

4.2 Απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από  33.157 χιλ. ευρώ το 2003 αυξήθηκαν σε 33.187 χιλ. ευρώ 
το 2004 και αποτελούν το 37,23% του συνόλου του ενεργητικού. 

5.  Χρεόγραφα 

Τα χρεόγραφα είναι 104 χιλ. ευρώ και αποτελούν το 0,12% του συνόλου του 
ενεργητικού. 

6.  Διαθέσιμα 

Τα χρηματικά διαθέσιμα είναι 3.573 χιλ. ευρώ  και αποτελούν το 4,01% του 
συνόλου του ενεργητικού. Στα χρηματικά διαθέσιμα περιλαμβάνονται καταθέσεις 
όψεως και προθεσμιακές καταθέσεις σε δολάρια Η.Π.Α.. 

7.  Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 

Οι μεταβατικοί λογαριασμοί ανέρχονται  στα 470 χιλ. ευρώ και αποτελούν το 
0,53% του συνόλου του ενεργητικού.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

1 .  Ίδια Κεφάλαια 

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας από 50.633 χιλ. ευρώ το 2003 ανήλθαν σε 
55.852 χιλ. ευρώ το 2004 παρουσιάζοντας αύξηση 10,31%. 

2. Υποχρεώσεις. 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρίας από 29.631 χιλ. ευρώ το 2003 
ανήλθαν σε 29.675 χιλ. ευρώ το 2004 . 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Η εταιρία για την υλοποίηση της επένδυσης στο Αιολικό Πάρκο προέβη σε 
μακροπρόθεσμο δανεισμό το υπόλοιπο του οποίου στις 31.12.2004 είναι 3.444 
χιλ. ευρώ . 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

- Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση κατά 0,64% έναντι της προηγούμενης 
χρήσεως φθάνοντας τα 64.026 χιλ. ευρώ. 

- Η παραγωγή παρουσίασε μια μείωση της τάξεως του 0,42% σε σχέση με το 
2003, φθάνοντας τους 46.738 τόνους. Η φύρα του τομέα των πλαστικών, μη 
συμπεριλαμβανόμενου του τμήματος παραγωγής της ανακύκλωσης, ανήλθε σε 
0,51% και συμπεριλαμβανομένου του τμήματος παραγωγής της ανακύκλωσης 
σε 0,92%. 

- Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 12.464 χιλ. ευρώ έτσι ο συντελεστής μικτού 
κέρδους διαμορφώθηκε σε 19,47% . 

- Τα έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας από 2.246 χιλ. ευρώ  το 2003 μειώθηκαν 
σε 1.846 χιλ. ευρώ  το 2004, δηλαδή ποσοστό 2,88% επί του κύκλου 
εργασιών. 

- Τα έξοδα Διαθέσεως από  5.302 χιλ. ευρώ το 2003 αυξήθηκαν σε 5.336 
χιλ. ευρώ 2004, δηλαδή ποσοστό 8,33% επί των πωλήσεων .
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- Τα έξοδα Έρευνας-Ανάπτυξης είναι 323 χιλ. ευρώ δηλαδή ποσοστό 0,51% 
επί του κύκλου εργασιών. 

- Τα χρηματοοικονομικά έξοδα από 939 χιλ. ευρώ  που ήταν το 2003 
μειώθηκαν σε 784 χιλ. ευρώ το 2004 ποσοστό 1,22% επί του κύκλου 
εργασιών. 

- Τα έκτακτα αποτελέσματα (έσοδα) αυξήθηκαν από 356 χιλ. ευρώ  το 2003 
σε 414 χιλ. ευρώ  το 2004 ποσοστό 0,65% επί του κύκλου εργασιών. 

- Τα καθαρά κέρδη της χρήσεως διαμορφώθηκαν σε 5.035 χιλ. ευρώ το 2004 
έναντι 7.241χιλ. ευρώ  το 2003 σημειώνοντας μείωση κατά 30,47%. 

Στα μηχανήματα και δίκτυα του Αιολικού Πάρκου (νέα εγκατάσταση) 
εφαρμόστηκε η φθίνουσα μέθοδος απόσβεσης με βάση την οποία προέκυψαν 
μεγαλύτερες αποσβέσεις κατά 945.000,00 ευρώ σε σχέση με τη σταθερή μέθοδο 
απόσβεσης. 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 

Τα κέρδη χρήσεως διατέθηκαν ως ακολούθως : 

Ποσά 
Κλειόμενης 

Χρήσεως 
2004 

Ποσά 
Προηγούμενης 

Χρήσεως 
2003 

Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως 5.035.418,67 7.241.623,99 
(+) Υπόλοιπο Προηγ. Χρήσεων 1.075.892,62 1.972.559,45 
(-) Εμπεριεχόμενα κέρδη από πώληση 
χρεογράφων - 5.702,69 

Σύνολο 6.111.311,29 9.208.480,75 
ΜΕΙΟΝ: 

1. Φόρος εισοδήματος 949.131,14 461.692,51 

Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι 87.039,31 31.191,40 

Κέρδη προς Διάθεση 5.075.140,84 8.715.596,84
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Το υπόλοιπο 5.075.140,84 ευρώ διανέμεται όπως παρακάτω : 

Τακτικό Αποθεματικό 162.000,00 
Μερίσματα 1.368.960,00 
Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν. 3220/2004 1.305.156,00 
Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν 2601/98 994.841,54 
Αμοιβές Μελών Δ.Σ. 83.000,00 
Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο 1.161.183,30 
Σύνολο 5.075.140,84 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσης χρήσης, όπως και τον 
λογαριασμό ″Αποτελέσματα Χρήσης″ που τον συνοδεύει, εφαρμόσθηκαν οι 
παρακάτω βασικές λογιστικές αρχές: 

1. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην τιμή κτήσεως πλέον της 
αξίας βελτιώσεων προσθηκών και αξιών από αναπροσαρμογή. Οι αποσβέσεις 
των παγίων υπολογίσθηκαν με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 299/2003, όπως 
ισχύει. 

2. Αποτίμηση αποθεμάτων - Κόστος παραγωγής προϊόντων 

Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα αποτιμήθηκαν στην κατ‛ είδος μέση τιμή 
όπως αυτή διαμορφώνεται με τη μέθοδο της μέσης σταθμικής τιμής. 

Τα αποθέματα ετοίμων προϊόντων αποτιμήθηκαν στην κατ‛ είδος μέση σταθμική 
τιμή. Στο κόστος παραγωγής των προϊόντων έχουν περιληφθεί οι βάσει του 
Π.Δ. 299/2003 υπολογισθείσες τακτικές αποσβέσεις των παραγωγικών 
παγίων περιουσιακών στοιχείων. 

3. Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένα νομίσματα 

Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα έχουν αποτιμηθεί με βάση 
των σε ευρώ επίσημη τιμή τους (Δελτίο Τιμών Τραπέζης Ελλάδος) κατά την 
ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού. 

4. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες 
και βραχυπρόθεσμες.



48 

Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησής τους από την ημέρα 
κλεισίματος του Ισολογισμού, έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των 
μακροπρόθεσμων, όλες δε οι λοιπές έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των 
βραχυπρόθεσμων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν για τις απαιτήσεις. 

5. Αποζημιώσεις αποχωρούντος προσωπικού 

Από το μέχρι σήμερα σχηματισθέν αποθεματικό απομένει υπόλοιπο, μετά τη 
χρήση μέρους για το σκοπό που είχε σχηματισθεί, 42.503,38 ευρώ. Για την 
παρούσα χρήση η εταιρία δεν σχημάτισε πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού. 

Μετά από τα παραπάνω εισηγούμεθα στη Γενική Συνέλευση των μετόχων : 

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 
εταιρικής χρήσης 1.1.2004 έως 31.12.2004 μετά των έπ‛ αυτών εκθέσεων 
του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από 
κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2004 σύμφωνα με το Νόμο 
και το Καταστατικό. 

3. Να εγκρίνει τις αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου που 
προσφέρουν στην εταιρεία  υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως 
Διοικητικών Συμβούλων. 

4. Την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή 
για τη χρήση 2004 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. 

Ηράκλειο, 29.4.2005 
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 
Ο Πρόεδρος 
Γιάννης Λεμπιδάκης 

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 
προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων για τη χρήση 2004 είναι εκείνη 
που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου που υπέγραψα με ημερομηνία 
25.05.2005. 

Ο Ορκωτός Λογιστής 

ΚΩΝ/ΝΟΣ M ΛΩΛΟΣ
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ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ. Σ.  ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΕΤΟΥΣ 2004
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
ΤΟ 2004 ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2005 

Α) Ανασκόπηση του 2004 

1. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ: Παραπέμπουμε στην έκθεση του ΔΣ για την 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ   ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ. 

2. Romcolor 2000 S.A. : η θυγατρική μας στη Ρουμανία είχε πωλήσεις 4,5 εκ. 
ευρώ έναντι 4,2 εκ. ευρώ το 2003 και κέρδη 880 χιλ. ευρώ έναντι 974 χιλ. 
ευρώ το 2003. Είναι μια εταιρία με σωστή οργάνωση, νεαρά-ικανά στελέχη, 
χαμηλό κόστος και ηγετική θέση στην τοπική αγορά, ενώ σήμερα 
προτεραιότητα αποτελεί η αύξηση των εξαγωγών και η παραγωγή νέων 
προϊόντων. Κατά τη διάρκεια του έτους προχώρησε η δημιουργία της νέας 
παραγωγικής μονάδας για αύξηση της δυναμικότητας και παραγωγή νέων 
ειδών masterbatches. 

3. Senkroma A.S. : η εταιρία εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη και παράγει 
masterbatches, με εξειδίκευση στα masterbatches για χρωματισμό 
συνθετικών ινών ταπητουργίας. Παράλληλα, διοχετεύει στην τουρκική αγορά 
προϊόντα παραγωγής της μητρικής εταιρίας αποτελώντας το μεγαλύτερο 
πελάτη της. Το 2004 βελτίωσε και πάλι εντυπωσιακά τα μεγέθη της, καθώς 
οι πωλήσεις «εκτοξεύθηκαν» στα 7,2 εκ. ευρώ (από 5,9 εκ. ευρώ το 2003) 
και επέτυχε κέρδη ύψους 471 χιλ. ευρώ. 

4. Global Colors Polska S.A. :  η θυγατρική μας στην Πολωνία αύξησε τις 
πωλήσεις της Κατά 38% στα 4,7 εκ. ευρώ (από 3,4 εκ. ευρώ το 2003) και 
πραγματοποίησε κέρδη ύψους 530 χιλ. ευρώ. Η εταιρία έχει μια εντυπωσιακή 
δυναμική που οφείλεται αφενός στον επαγγελματισμό των στελεχών και τις 
συνέργειες με τα Πλαστικά Κρήτης αλλά και στο μέγεθος και την ανάπτυξη 
της τοπικής αγοράς και την ιδεώδη γεωγραφική θέση της χώρας για 
εξαγωγές στην Κεντρική Ευρώπη. 

5. Shanghai HiTeC Plastics Co : η θυγατρική μας στην Κίνα πραγματοποίησε 
πωλήσεις ύψους 5,6 εκ. ευρώ, αυξημένες κατά 82,3% έναντι του 2003 που 
ήταν η πρώτη χρονιά λειτουργίας της. Το 46% των πωλήσεων ήταν 
εξαγωγές προς χώρες της Ασίας και της Αμερικής. Προέκυψε ζημία ύψους 
0,9 εκ. ευρώ, από την οποία όμως 0,5 εκ. ευρώ αφορούν αποσβέσεις παγίων 
και προλειτουργικών εξόδων και 0,2 εκ. ευρώ αφορούν συναλλαγματικές
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διαφορές λόγω της ανατίμησης του ευρώ έναντι του τοπικού νομίσματος 
(RMB). Συνεχίστηκε καθ‛ όλη τη διάρκεια του έτους η προσπάθεια για τη 
βελτιστοποίηση της παραγωγής, την εκπαίδευση του προσωπικού, τη 
γενικότερη οργάνωση της εταιρίας και την ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων 
στην Κίνα και το εξωτερικό. Ευελπιστούμε ότι τα πρώτα θετικά 
αποτελέσματα θα έλθουν ήδη από το 2005. 

6. Rainbow Technologies Ltd : πρόκειται για Κυπριακή εταιρία παροχής 
υπηρεσιών που εξαγοράστηκε προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την 
τεχνολογική υποστήριξη των θυγατρικών του εξωτερικού. 

Οι επενδύσεις των εταιριών ανήλθαν σε 3,3 εκ. ευρώ και αφορούσαν κυρίως : 
- Στα Πλαστικά Κρήτης την μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμό της γραμμής 
παραγωγής φύλλου Φ1800 και την επέκταση του Αιολικού πάρκου της εταιρίας. 
- Στη Romcolor την εγκατάσταση νέας γραμμής παραγωγής masterbaches και 
την επέκταση του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου και έρευνας. 

Β) Προοπτικές για το 2005 

Το 2005 ξεκίνησε μέσα στις ίδιες συνθήκες που επικράτησαν το 2004 : 
• Οι τιμές των πρώτων υλών κορυφώθηκαν στην αρχή του έτους, στη 

συνέχεια υπήρξε σταδιακή εξομάλυνση αλλά μέχρι και το Μάιο παραμένουν 
υψηλότερες από τα μέσα περυσινά επίπεδα. 

• Το ευρώ παραμένει ισχυρό, δυσχεραίνοντας τις εξαγωγές μας στις 
«δολαριακές» αγορές και περιορίζοντας τα περιθώρια κέρδους. 

Στα τέλη Μαΐου διαφαίνεται μια αποκλιμάκωση των τιμών των πρώτων υλών 
παράλληλα με ενίσχυση του δολαρίου σε σχέση με το ευρώ. Εφόσον η τάση αυτή 
διατηρηθεί του επόμενους μήνες, οι προοπτικές εμφανίζονται πολύ αισιόδοξες. 

Πολύ θετικός παράγοντας είναι επίσης το πέρασμα της θυγατρικής μας στην 
Κίνα, της Shanghai HiTec, για πρώτη φορά στην κερδοφορία – αρκετά 
συντομότερα απ΄ ότι αναμενόταν. Εφόσον το αποτέλεσμα παραμείνει θετικό ως 
το τέλος του έτους, θα συνεισφέρει ουσιαστικά έναντι του περασμένου έτους στα 
ενοποιημένα αποτελέσματα. 

Κατά τομέα δραστηριότητας της μητρικής εταιρίας οι προοπτικές έχουν ως 
εξής: 

1) Πλαστικά φύλλα : με την άρτια λειτουργία της νέας μας γραμμής παραγωγής 
έχουμε πλέον υπερεπαρκή δυναμικότητα και ευελιξία. Στόχος είναι η
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διατήρηση του ηγετικού μεριδίου μας στην ελληνική αγορά, η αποτροπή των 
προσπαθειών για εισαγωγές, και η αύξηση των εξαγωγών με επιθετικό 
μάρκετινγκ. Οι οικονομικές δυσκολίες δύο σημαντικών ανταγωνιστών μας του 
εξωτερικού μας επιτρέπουν να κερδίσουμε μερίδιο αγοράς λόγω και της 
φήμης που έχει αποκτήσει η εταιρία μας διεθνώς στον τομέα αυτό χάρη στην 
ποιότητα και ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας. 

2) Masterbatches : από της αρχές του χρόνου προβήκαμε σε αναδιοργάνωση 
του μάρκετινγκ και των πωλήσεων του τομέα με νέα στελέχη που έδωσαν 
άμεσα ώθηση. Ως αποτέλεσμα, αναμένουμε αύξηση των πωλήσεων τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η καλή πορεία του τομέα επιτάχυνε την 
απόφασή μας για επενδύσεις σε νέες μεγάλες γραμμές παραγωγής που θα 
τεθούν σε λειτουργία το 2006 αυξάνοντας τη δυναμικότητα και μειώνοντας 
το κόστος παραγωγής. Ήδη η εταιρία μας, μαζί με τις θυγατρικές της, είναι 
μέσα στις 10 μεγαλύτερες του τομέα στην Ευρώπη. 

3) Σωλήνες : ο ισχυρός ανταγωνισμός στον τομέα αυτό παραμένει και 
διαμορφώνει τα περιθώρια κέρδους σε όχι ικανοποιητικό επίπεδο. Και το 
2005 δεν αναμένεται να είναι χρονιά ικανοποιητικής ζήτησης / κερδοφορίας. 

4) Ανακύκλωση : η μονάδα εμφανίζει όλο και καλύτερα αποτελέσματα και 
συνεισφέρει στην ανταγωνιστικότητα των λοιπών τμημάτων παραγωγής, 
ιδιαίτερα σε περιόδους όπως η σημερινή όπου οι τιμές των πρώτων υλών 
βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Παράλληλα, είμαστε υπερήφανοι για την 
ενεργό συμμετοχή μας στην απορρύπανση του περιβάλλοντος. 

5) Αιολικό Πάρκο : στα μέσα του έτους επεκτείνεται η ισχύς του πάρκου σε 
11,9 MW με την εγκατάσταση 5 ακόμα ανεμογεννητριών μετά από άδεια που 
λάβαμε από τη ΡΑΕ. Το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται πωλείται στη ΔΕΗ 
με βάση 10ετές συμβόλαιο. 

Πορεία και προοπτικές των θυγατρικών εταιριών 

1) Romcolor 2000 S.A. : η εταιρία συνεχίζει τη θετική πορεία της στον τομέα 
του masterbatches. Η Ρουμανική οικονομία και η βιομηχανική παραγωγή της 
χώρας  έχει εισέλθει σε περίοδο ανάπτυξης που αντικατοπτρίζεται στις 
αυξημένες πωλήσεις της Romcolor , ενώ αποδίδει και η εξαγωγική 
προσπάθεια. Ήδη από τις αρχές του έτους λειτουργεί η νέα μονάδα 
παραγωγής ενώ ήδη αποφασίσθηκε η αγορά και της άλλης γραμμής που θα 
εγκατασταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Η επένδυση, συνολικού ύψους 
επένδυση περ. 1,5 εκ. ευρώ, επιχορηγείται από το ΕΣΟΑΒ με ποσοστό 30%.
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Η νέα μονάδα τριπλασιάζει την παραγωγική δυναμικότητα της Romcolor και 
επιτρέπει την παραγωγή μιας νέας κατηγορίας masterbatches με πολύ 
καλές προοπτικές για εξαγωγές και αύξηση κερδοφορίας καθώς και 
συνεισφορά στην περαιτέρω καθετοποίηση του ομίλου. 

2) Senkroma A.S. : η εταιρία συνεχίζει να κερδίζει μερίδιο αγοράς και να 
αυξάνει τις πωλήσεις της. Αποτελεί θετική συγκυρία το γεγονός ότι η 
Τουρκική παραγωγή συνθετικών ινών είναι πλέον η μεγαλύτερη στην 
ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης & Μέσης Ανατολής, ενώ η Senkroma 
αποτελεί σήμερα το Νο 1 προμηθευτή masterbatches για συνθετικές ίνες 
στην Τουρκία. Η Senkroma συνεχίζει να αποτελεί και το μεγαλύτερο πελάτη 
της μητρικής Πλαστικά Κρήτης, διοχετεύοντας τα προϊόντα της στην 
Τουρκική αγορά. 

3) Global Colors Polska S.A. : η Πολωνική εταιρία εμφανίζει αξιοσημείωτη 
αύξηση πωλήσεων, βελτίωση του product-mix με προϊόντα υψηλότερης 
προστιθέμενης αξίας και ικανοποιητική κερδοφορία. Έχει άριστο μάνατζμεντ 
που την οδηγεί σταθερά στην κατάκτηση της πρώτης θέσης στη μεγάλη και 
πολύ ενδιαφέρουσα Πολωνική αγορά. Μέσα στο 2005 αγοράζονται οικόπεδα 
14  περ. στρεμ. ενώ έχει παραγγελθεί και θα εγκατασταθεί μέχρι τις αρχές 
του 2006 μεγάλη γραμμή παραγωγής που τριπλασιάζει τη δυναμικότητα της 
εταιρίας και της επιτρέπει πέραν του να αυξήσει περαιτέρω το μερίδιο της 
στην τοπική αγορά να πραγματοποιεί μεγάλες εξαγωγές στις γειτονικές 
χώρες. 

4) Shanghai HiTeC Plastics Co :  η θυγατρική μας στη Σαγκάη ξεκίνησε το 
2005 με σημαντική αύξηση πωλήσεων τόσο στην τοπική αγορά όσο και στο 
εξωτερικό καθώς και μεγάλες βελτιώσεις στην παραγωγή (παραγωγικότητα, 
μείωση σκραπ, ποιότητα προϊόντων κλπ.). Τα αποτελέσματα του 4μήνου είναι 
για πρώτη φορά θετικά, αρκετά γρηγορότερα απ΄ όσο αυτό αναμενόταν, κι 
αυτό μας δημιουργεί μεγάλη αισιοδοξία για το μέλλον της επένδυσης μας 
στην Κίνα. 

Επενδύσεις Ομίλου 

Οι επενδύσεις του 2005 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 5,4 εκατ. ευρώ και 
αφορούν : 
• Στα ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 3,9 εκ. ευρώ κυρίως την επέκταση του Αιολικού 

Πάρκου.
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• Στη ROMCOLOR 0,5 εκ. ευρώ για την ολοκλήρωση της επένδυσης στη νέα 
παραγωγική μονάδα. Σημειωτέον ότι η επένδυση επιχορηγείται από το 
ΕΣΟΑΒ με ποσοστό 30%. 

• Στη G.C.P. 1 εκ. ευρώ  για την αγορά οικοπέδου, κτιριακών εγκαταστάσεων 
και νέου εξοπλισμού. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Με βάση τα παραπάνω αναμένουμε σε ενοποιημένο επίπεδο : 
  Πωλήσεις της τάξης των 84 - 87 εκ. ευρώ. 
  Κέρδη προ φόρων της τάξεως των  8,5 – 9,5 εκ. ευρώ. * 

* Εκτίμηση με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.


