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Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

των Οικονοµικών Καταστάσεων                                                           :  26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Νόµιµος ελεγκτής                                                                                   : ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΥ  Α.Μ. - Σ.Ο.Ε.Λ. 15411

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 €

30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015 1.1.2016 1.1.2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2016 30.06.2015

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 92.398 93.133 57.904 58.986Κύκλος εργασιών 134.479 123.853

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.301 1.379 95 101 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 31.342 26.573

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 948 957 19.937 19.944 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατ/κών & επενδυτικών αποτελεσµάτων 18.944 14.060

Αποθέµατα 60.505 50.863 28.571 25.449Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων 19.725 14.631

Απαιτήσεις από πελάτες 68.047 64.063 45.620 41.188Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους 14.470 10.893

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 44.610 42.094 28.072 22.407Κατανέµονται σε:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 267.809 252.489 180.199 168.075 Ιδιοκτήτες µητρικής 13.050 9.835

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 1.421 1.057

Μετοχικό Κεφάλαιο 17.249 11.499 17.249 11.499Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -1.840 2.111

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 174.650 168.725 129.847 129.179Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 12.631 13.003

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 191.899 180.224 147.096 140.678Κατανέµονται σε:

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 10.416 10.427                         -                           -   Ιδιοκτήτες µητρικής 11.592 11.434

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 202.315 190.651 147.096 140.678 ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 1.038 1.569

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 8.302 8.777 8.000 8.500 Κέρδη µετά από φόρους  ανά µετοχή – βασικά (σε €) 0,326 0,246

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 8.233 8.545 6.149 6.265 Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 18.792 19.396 999 1.002 αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 22.446 17.220

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 30.167 25.120 17.955 11.630

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 65.494 61.838 33.103 27.397 1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ - Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 267.809 252.489 180.199 168.075

1.1.2016 1.1.2015

30.06.2016 30.06.2015

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες € Κύκλος εργασιών 68.155 61.151

Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 15.606 12.936

30.06.2016 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2015Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατ/κών & επενδυτικών αποτελεσµάτων 9.225 6.903

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων 9.370 7.552

(01.01.2016 και 01.01.2015 αντίστοιχα) 190.651 166.642 140.678 130.060Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους 6.587 5.478

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 12.631 13.003 6.418 5.535Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -169 57

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου µε επιστροφή µετρητών στους µετόχους 0 -2.738 0 -2.738 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 6.418 5.535

Λοιπές µεταβολές ιδίων κεφαλαίων 0 97 0 0 Κέρδη µετά από φόρους  ανά µετοχή – βασικά (σε €) 0,1650 0,1370

∆ιανεµηθέντα κέρδη θυγατρικών στη µειοψηφία µε φόρο µερισµάτων -932 -1.752 0 -1.233 Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών

∆ιαφορά από την ισοτιµία  µερισµάτων -35 αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 11.034 8.441

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου

(30.06.2016 και 30.06.2015 αντίστοιχα) 202.315 175.252 147.096 131.624 1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

Πρόσθετα στοιχεία και Πληροφορίες

1.1.2016 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2015

30.06.2016 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2015

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 19.725 14.631 9.370 7.552

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 3.508 3.188 1.815 1.562

Προβλέψεις 1.027 390 1.037 162

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας -89 18 -115 -226

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 316 256 0 -37

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης

ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -9.833 -1.085 -3.122 5

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -2.206 -4.354 -934 -8.930

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 713 -3.992 2.524 -3.910

Συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη - Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες € Ο Όµιλος Εταιρεία Μείον:

α) Έσοδα 192 7.652 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -608 -398 -63 -20

β) Έξοδα 219 5.423 Καταβεβληµένοι φόροι -2.243 -1.947 -8 -325

γ) Απαιτήσεις 27 7.540 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 10.310 6.707 10.504 -4.167 0

δ) Υποχρεώσεις 54 2.279 Επενδυτικές δραστηριότητες

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 2.911 1.147 Απόκτηση / πώληση θυγατρικών, συγγενών & λοιπών επενδύσεων -881 0 -881 0

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0 0 Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων -3.236 -4.252 -794 -2.481

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 1.221 1.221 Εισπράξεις από πωλήσεις επενδύσεων 879 0 879 0

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 42 20 30 62

Τόκοι εισπραχθέντες 190 269 58 190

Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 0 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -3.006 -3.963 -708 -2.229 0

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις/(πληρωµές)από αύξηση/(µείωση)µετοχικού κεφαλαίου -23 0 0 0

Εισπράξεις / εξοφλήσεις δανείων -1.066 -1.056 -23 5.015

Εισπράξεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων -134 -130 -501 0

Μερίσµατα πληρωθέντα -970 -301

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -2.193 -1.487 -524 5.015 0

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

περιόδου (α) + (β) + (γ) 5.111 1.257 9.272 -1.381 0

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 34.507 22.663 17.116 13.641

Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών -515 87 0 0
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 39.103 24.007 26.388 12.260 0

Ηράκλειο Κρήτης,  26 Σεπτεµβρίου 2016

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  ΑM964989 Α∆Τ ΑΙ436120 Α∆Τ  ΑΕ456088

ΑΡ. Α∆. Α' ΤΑΞΗΣ 2515

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
(∆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 15 των ενδιαμέσων οικονομικών καταστάσεων.

γ. Η έκβαση των επίδικων υποθέσεων που εκκρεμούν δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην οικονομική κατάσταση και τη λειτουργία της εταιρείας και του 

ομίλου.                                                                                                                      

δ. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους του ομίλου αφορούν σε συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικών εξωτερικού (-1.840 χιλ. ευρώ). Τα λοιπά 

συνολικά έσοδα μετά από φόρους της Εταιρείας της τρέχουσας περιόδου αφορούν σε αποτίμηση διαθεσίμων προς πώληση χρηματ/κών στοιχείων (-169χιλ. ευρώ).

ε. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανήλθε σε 388 άτομα για την εταιρεία και σε 969 άτομα για τον όμιλο. Ο αριθμός 

του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης ανήλθε σε 370 για την εταιρεία και σε 929 για τον όμιλο.

στ. 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:
ζ.Αναφορά για τα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή γίνεται στη σημείωση 11 των οικονομικών καταστάσεων.


