
Διεύθυνση διαδικτύου                                                                                 : http://www.plastikakritis.com
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία                                                                       : Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Διεύθυνση 1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Μέλη Δ.Σ. 1.1.2019 1.1.2018 1.1.2019 1.1.2018

Πρόεδρος: Ιωάννης Λεμπιδάκης, 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Αντιπρόεδροι:   Άννα Λεμπιδάκη,  Κύκλος εργασιών 288.792 280.493 144.499 139.202

Διευθύνοντες Σύμβουλοι:  Μιχαήλ Λεμπιδάκης,Εμμανουήλ Λεμπιδάκης Μικτά κέρδη / (ζημιές) 72.700 64.867 37.453 33.624

 Εκτελεστικά: Ιωάννης Μελάς, Γεώργιος Βαλεργάκης,Γεώργιος Κόρκακας Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματ/κών & επενδυτικών αποτελεσμάτων 46.601 39.646 24.204 20.455

 Μη εκτελεστικά:Μιχαήλ Περάκης, Εμμανουήλ Κυκριλής Κέρδη (ζημιές) προ φόρων 48.204 38.805 27.937 24.337

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετησίων Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά: Εμμανουήλ Ανδρεαδάκης, Δημήτριος Αρμάος. Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους (α) 38.352 28.905 23.469 18.541

οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα Κατανέμονται σε:

στοιχεία και πληροφορίες)                                                                              : 21 ΜΑΪΟΥ 2020 Ιδιοκτήτες μητρικής 35.289 26.419 23.469 18.541

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής                                                                         : ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ  Α.Μ. - Σ.Ο.Ε.Λ. 15411 Δικαιώματα μειοψηφίας 3.063 2.486                      -                        -   

Ελεγκτική Εταιρία                                                                                           : ΣΟΛ  Α.Ε. Λοιπά συνολ έσοδα μετά από φόρους που μεταφ σε αποτελέσματα(β) 1 -2.305 13 0

Λοιπά συνολ έσοδα μετά από φόρους που δεν μεταφ σε αποτελέσματα(γ) -107 3.750 -58 515

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών                                                               : Με σύμφωνη γνώμη Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β) + (γ) 38.246 30.350 23.424 19.056

Κατανέμονται σε:

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ - Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € Ιδιοκτήτες μητρικής 35.111 27.300 23.424 19.056

Δικαιώματα μειοψηφίας 3.135 3.050                      -                        -   
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κέρδη μετά από φόρους  ανά μετοχή – βασικά (σε €) 1,2889 0,9649 0,8571 0,6772

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 117.130,00 103.141,00 69.930,00 64.089,00 Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών

Δικαιώματα χρήσης ενσώματων παγίων 5.631,00 0,00 2.013,00 0,00 αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 55.748 47.637 28.865 24.650

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 3.416,00 3.829,00 72,00 102,00 Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €) -                     -                     - -

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.666 2.597 25.769 23.977

Αποθέματα 57.672 61.509 25.734 27.554 1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

Απαιτήσεις από πελάτες 60.381 59.889 37.297 36.315

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 91.029 75.481 50.916 45.757 1.1.2019 1.1.2018 1.1.2019 1.1.2018

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 338.925 306.446 211.731 197.794 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Λειτουργικές δραστηριότητες

Μετοχικό Κεφάλαιο 8.214 8.214 8.214 8.214 Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 48.204 38.805 27.937 24.337

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 253.679 226.753 181.692 166.317 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 261.893 234.967 189.906 174.531 Αποσβέσεις 9.147 7.991 4.661 4.195

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 16.997 15.010                         -                               -   Απομειώσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 0 433 0 224

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 278.890 249.977 189.906 174.531 Απομείωση υπεραξίας & επενδύσεων σε θυγατρικές 0 74 0 2.270

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 8.158 629 1.504 50 Προβλέψεις 992 372 593 214

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 8.628 8.773 4.970 5.103 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας -19 -1 -2.937 -5.197

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 12.324 14.511 281 0 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -153 -148 -515 -576

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 30.925 32.556 15.070 18.110 Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 60.035 56.469 21.825 23.263 ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 338.925 306.446 211.731 197.794 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 4.113 -2.685 1.820 -1.523

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.772 619 2.473 5.950

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 1.654 1.054 549 -2.146

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € Μείον:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -737 -523 -72 6

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 Καταβεβλημένοι φόροι -9.921 -10.406 -4.567 -7.331

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 55.052 35.585 29.942 20.423

(01.01.2019 και 01.01.2018αντίστοιχα) 249.977 226.862 174.531 162.538 Επενδυτικές δραστηριότητες

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 38.246 30.350 23.424 19.056 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών & λοιπών επενδύσεων -2.510 -179 -3.512 -3.680

Λοιπές μεταβολές ιδίων κεφαλαίων 0 0 0 0 Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων -21.623 -15.666 -10.441 -9.598

Ποσά που καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση 0 0 0 0 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 50 207 9 284

Εξαγορά θυγατρικής 0 957 0 0 Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων 200 0 200 0

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους 0 -3.011 0 -3.011 Τόκοι εισπραχθέντες 741 716 452 547

Διανεμηθέντα κέρδη θυγατρικών στη μειοψηφία με φόρο μερισμάτων -1.283 -1.129 0 0 Δεσμευμένες Καταθέσεις 0 0 2.003 3.951

Επίδραση από εξαγορά μη ελεγχουσών συμμετοχών -1 0 0 0 Μερίσματα εισπραχθέντα 0 0 2.923 5.151

Διανεμηθέντα κέρδη (μερίσματα) -8.049 -4.052 -8.049 -4.052 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -23.142 -14.922 -8.366 -3.345

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου  Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(31.12.2019 και 31.12.2018 αντίστοιχα) 278.890 249.977 189.906 174.531 Εισπράξεις / πληρωμές από αύξηση / μείωση μετοχικού κεφαλαίου -3.873 -5.524 -3.873 -5.524

Πρόσθετα στοιχεία και Πληροφορίες Είσπραξη επιχορήγησης 0 0 0 0

Εισπράξεις / εξοφλήσεις δανείων -320 -4.337 0 -2.450

Δεσμευμένες Καταθέσεις 2.003 3.951 0 0

Καθαρή ταμειακή ροή από εισπράξεις / πληρωμές χρηματοδοτικών μισθώσεων -1.215 -200 -309 0

Μερίσματα πληρωθέντα -9.619 -4.527 -8.336 -3.276

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -13.024 -10.637 -12.518 -11.250

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

περιόδου (α) + (β) + (γ) 18.886 10.026 9.058 5.828

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 58.231 48.826 32.056 26.228

Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών -83 -621 0 0

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 77.034 58.231 41.114 32.056

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

α) Έσοδα 238 238

β) Έξοδα 385 385

γ) Απαιτήσεις 74 74

δ) Υποχρεώσεις 148 148

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 1.926 974

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 118 0

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 665 665

η)Προκαταβολές σε λοιπά συνδεδεμένα πρόσωπα 0 0

Ηράκλειο Κρήτης,  21 Μαίου 2020

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου

ΓΙΑΝΝΗΣ Μ. ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  Ι. ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  Ι. ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ

ΑΔΤ  ΑΒ954397 ΑΔΤ ΑΝ467538 ΑΔΤ ΑΙ436120 ΑΔΤ  ΑΕ456088

ΑΡ. ΑΔ. Α' ΤΑΞΗΣ 2515

ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία 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 εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

(Δημοσιευόμενα βάσει του Ν. 4548/2018, άρθρο 149 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

ΟΜΙΛΟΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11326/06/Β/86/21 - Γ.Ε.ΜΗ 77082927000
ΕΔΡΑ: ΒΙΠΕ Ρ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

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 5 των οικονομικών καταστάσεων.
β. Αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων της εταιρείας και του ομίλου γίνεται στη σημείωση 35 των οικονομικών καταστάσεων.
γ. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανήλθε σε 435 άτομα για την εταιρεία και σε 1057 άτομα για τον όμιλο. Ο
αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης ανήλθε σε 407 για την εταιρεία και σε 1002 για τον όμιλο.
δ. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους της χρήσεως του ομίλου αφορούν σε συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικών εξωτερικού (1 χιλ. ευρώ),σε
επίδραση από προσαρμογή αναβαλλόμενου φόρου αποθεματικών αναπροσαρμογής σε νέους ΦΣ (Ν.4579/2018) (75χιλ.ευρώ) και από επανεκτίμηση προγ/των
καθορισμένων παροχών στο προσωπικό (-182 χιλ. ευρώ). Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους του ομίλου της προηγούμενης χρήσεως αφορούν σε
συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικών εξωτερικού (-2.305 χιλ. ευρώ)σε αναπροσαρμογή ενσώματων περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία
(3.569 χιλ. ευρώ) ,σε επίδραση από προσαρμογή αναβαλλόμενου φόρου αποθεματικών αναπροσαρμογής σε νέους ΦΣ (Ν.4579/2018) (245 χιλ.ευρώ) και από
επανεκτίμηση προγ/των καθορισμένων παροχών στο προσωπικό (-64 χιλ. ευρώ) . Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους χρήσεως της εταιρίας αφορούν σε
συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικών εξωτερικού (13 χιλ. ευρώ),σε επίδραση από προσαρμογή αναβαλλόμενου φόρου αποθεματικών
αναπροσαρμογής σε νέους ΦΣ (ν.4579/2018) (75χιλ.ευρώ) και από επανεκτίμηση προγ/των καθορισμένων παροχών στο προσωπικό (-133 χιλ. ευρώ). Τα λοιπά
συνολικά έσοδα μετά από φόρους προηγούμενης χρήσεως της εταιρείας αφορούν σε αναπροσαρμογή ενσώματων περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία (334
χιλ. ευρώ) ,σε επίδραση από προσαρμογή αναβαλλόμενου φόρου αποθεματικών αναπροσαρμογής σε νέους ΦΣ (ν.4579/2018) (245χιλ.ευρώ) και από επανεκτίμηση
προγ/των καθορισμένων παροχών στο προσωπικό (-64 χιλ. ευρώ ).
ε. Οι λοιπές μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσεως αφορούν στην επίδραση από μεταβολή ποσοστών από τη μειοψηφία.
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 χρήσεως που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους µε τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά
ορίζονται στο ∆.Λ.Π. 24 παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:


