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Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

των Οικονοµικών Καταστάσεων                                                           :  26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Νόµιµος ελεγκτής                                                                                   : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΛΩΛΟΣ  Α.Μ. - Σ.Ο.Ε.Λ. 13821

Ελεγκτική Εταιρεία                                                                                 : Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε..

Τύπος έκθεσης επισκόπησης                                                                  : Με σύµφωνη γνώµη

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ - Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες € 1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ - Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017 1.1.2018 1.1.2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2018 30.06.2017

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 95.822 91.332 61.846 58.644Κύκλος εργασιών 141.149 145.745

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.638 956 129 137 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 31.784 33.849

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.456 7.471 24.891 26.528Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατ/κών & επενδυτικών αποτελεσµάτων 19.039 21.218

Αποθέµατα 63.304 60.323 28.314 26.031Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων 18.526 18.867

Απαιτήσεις από πελάτες 66.745 58.128 42.384 38.117Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους 13.437 13.737

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 68.789 69.110 40.912 43.194Κατανέµονται σε:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 299.754 287.320 198.476 192.651 Ιδιοκτήτες µητρικής 12.384 12.621

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 1.053 1.116

Μετοχικό Κεφάλαιο 8.214 11.225 8.214 11.225Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -677 -2.239

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 211.028 203.505 152.488 151.313Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 12.760 11.498

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 219.242 214.730 160.702 162.538Κατανέµονται σε:

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 13.453 12.132                         -                           -   Ιδιοκτήτες µητρικής 11.576 11.041

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 232.695 226.862 160.702 162.538 ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 1.184 457

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 2.911 1.870 1.000 1.500 Κέρδη µετά από φόρους  ανά µετοχή – βασικά (σε €) 0,423 0,403

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 7.477 7.768 5.587 5.704 Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 13.379 17.548 1.001 1.001αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 23.076 24.975

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 43.292 33.272 30.186 21.908

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 67.059 60.458 37.774 30.113 1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ - Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 299.754 287.320 198.476 192.651

1.1.2018 1.1.2017

30.06.2018 30.06.2017

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες € Κύκλος εργασιών 70.510 72.046

Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 16.642 17.678

30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατ/κών & επενδυτικών αποτελεσµάτων 10.238 11.470

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων 8.673 10.768

(01.01.2018 και 01.01.2017 αντίστοιχα) 226.862 211.110 162.538 151.555Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους 5.298 7.434

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 12.760 11.498 5.227 7.442Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -71 8

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου µε επιστροφή µετρητών στους µετόχους -3.011 0 -3.011 0 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 5.227 7.442

Ποσά που καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση 0 4 0 0 Κέρδη µετά από φόρους  ανά µετοχή – βασικά (σε €) 0,1909 0,2718

∆ιανεµηθέντα  µερίσµατα -4.052 0 -4.052 0 Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών

∆ιανεµηθέντα  µερίσµατα σε µη ελέγχουσες συµµετοχές -107 0 0 0 αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 12.266 13.391

Επίδραση από εξαγορά θυγατρικής 244 0 0 0

Επίδραση από µεταβολή ποσοστών σε θυγατρική -1 0 1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου

(30.06.2018 και 30.06.2017 αντίστοιχα) 232.695 222.612 160.702 158.997 1.1.2018 1.1.2017 1.1.2018 1.1.2017

Πρόσθετα στοιχεία και Πληροφορίες 30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 18.526 18.867 8.673 10.768

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 4.037 3.757 2.028 1.921

Προβλέψεις 371 647 26 380

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 7 -33 2.270 -13

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -36 210 -258 -98

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης

ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -3.707 -3.334 -2.282 -1.675

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -7.572 -6.803 -2.426 -1.738

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 1.274 1.202 1.235 907

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -304 -531 16 -44

Συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη - Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες € Ο Όµιλος Εταιρεία Καταβεβληµένοι φόροι -1.447 -3.697 -7 -1.042

α) Έσοδα 121 8.273 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 11.149 10.285 9.275 9.366 0

β) Έξοδα 212 845 Επενδυτικές δραστηριότητες

γ) Απαιτήσεις 38 5.701 Απόκτηση / πώληση θυγατρικών, συγγενών & λοιπών επενδύσεων -69 301 -3570 301

δ) Υποχρεώσεις 128 441 Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων -7.013 -2.765 -5.224 -1.439

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 536 189 Εισπράξεις από πωλήσεις επενδύσεων 0 0 0 0

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0 0 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 23 58 2 19

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 482 482 Τόκοι εισπραχθέντες 79 202 173 144

∆εσµευµένες καταθέσεις 0 0 1.556 500

Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 0 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -6.980 -2.204 -7.063 -475 0

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις/(πληρωµές)από αύξηση/(µείωση)µετοχικού κεφαλαίου -3.338 -1.113 -3.338 -1.113

Εισπράξεις / εξοφλήσεις δανείων -2.023 -9.517 -500 -5.500

Εισπράξεις/πληρωµές χρηµατοδοτικών µισθώσεων -182 -153 0 0

∆εσµευµένες καταθέσεις 1556 500 0 0

Μερίσµατα πληρωθέντα -380 -1.988 -273 -1988

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -4.367 -12.271 -4.111 -8.601 0

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

περιόδου (α) + (β) + (γ) -198 -4.190 -1.899 290 0

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 48.826 46.784 26.228 23.297

Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών -141 -953 0 0
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 48.487 41.641 24.329 23.587 0

Ηράκλειο Κρήτης,  26 Σεπτεµβρίου 2018

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος                                           Ο Προϊστάµενος του Λογιστηρίου

ΓΙΑΝΝΗΣ Μ. ΛΕΜΠΙ∆ΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  Ι. ΛΕΜΠΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  Ι. ΛΕΜΠΙ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ

Α∆Τ  ΑΒ954397 Α∆Τ ΑΝ467538 Α∆Τ ΑΙ436120 Α∆Τ  ΑΕ456088

ΑΡ. Α∆. Α' ΤΑΞΗΣ 2515

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
(∆ηµοσιευόµενα βάσει του Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11326/06/Β/86/21 - Γ.Ε.ΜΗ 77082927000
Ε∆ΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική
επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης τού νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

α. Η επωνυμία και η χώρα της καταστατικής έδρας για κάθε µια από τις εταιρείες που  περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και το 

ποσοστό µε το οποίο η μητρική εταιρεία συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, στο μετοχικό τους κεφάλαιο και η μέθοδος ενσωμάτωσης που εφαρμόστηκε, παρατίθενται στη 

σημείωση 4 των οικονομικών καταστάσεων.

β. Αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων της Εταιρείας και του Ομίλου γίνεται στη σημείωση 16 των ενδιαμέσων οικονομικών καταστάσεων.                                                                                      

γ.Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους της τρέχουσας  χρήσης του ομίλου αφορούν σε συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικών εξωτερικού (-

606χιλ.ευρώ) και σε αναλογιστικά κέρδη/ζημίες (-71χιλ.ευρώ) Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  της προηγούμενης χρήσης του Ομίλου αφορούν σε 

συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικών εξωτερικού (-2.239 χιλ. ευρώ).γ.Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους της τρέχουσας  χρήσης της Εταιρείας

αφορούν σε αναλογιστικά κέρδη/ζημίες(-71χιλ.ευρώ). Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους της προηγούμενης χρήσης της Εταιρείας αφορούν σε αποτίμηση 

διαθεσίμων προς πώληση χρηματ/κών στοιχείων (8χιλ. ευρώ).

δ. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανήλθε σε 403 άτομα για την Εταιρεία και σε 989 άτομα για τον Όμιλο. Ο αριθμός 

του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης ανήλθε σε 394 για την Εταιρεία και σε 976 για τον Όμιλο.

ε. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της 

εταιρείας και του Ομίλου στη  λήξη  της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους µε τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ∆.Λ.Π. 24 

παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:
στ.Αναφορά για τα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή γίνεται στη σημείωση 13 των οικονομικών καταστάσεων.


