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Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο 

των Οικονομικών Καταστάσεων                                                               : 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Νόμιμος ελεγκτής                                                                                  : ΡΩΜΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Α.Μ. - Σ.Ο.Ε.Λ. 36541
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1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ - Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € 1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 1.1.2020 1.1.2019

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2020 30.06.2019

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 118.255 117.130 69.492 69.930 Κύκλος εργασιών 151.494 143.238

Δικαιώματα χρήσης ενσώματων παγίων 5.050 5.631 1.834 2.013 Μικτά κέρδη / (ζημιές) 43.502 35.305

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 3.215 3.416 63 72 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματ/κών & επενδυτικών αποτελεσμάτων 30.068 22.761

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.736 1.120 24.092 23.223 Κέρδη (ζημιές) προ φόρων 30.294 23.670

Αποθέματα 63.371 57.672 28.602 25.734 Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους 24.560 18.828

Απαιτήσεις από πελάτες 69.893 60.381 44.877 37.297 Κατανέμονται σε:

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 97.349 93.575 60.975 53.462 Ιδιοκτήτες μητρικής 22.681 17.279

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 358.869 338.925 229.935 211.731 Δικαιώματα μειοψηφίας 1.879 1.549

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -3.361 110

Μετοχικό Κεφάλαιο 8.214 8.214 8.214 8.214 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 21.199 18.938

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 263.103 253.679 186.194 181.692 Κατανέμονται σε:

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 271.317 261.893 194.408 189.906 Ιδιοκτήτες μητρικής 19.554 17.319

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 18.589 16.997                        -                          -   Δικαιώματα μειοψηφίας 1.645 1.619

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 289.906 278.890 194.408 189.906 Κέρδη μετά από φόρους  ανά μετοχή – βασικά (σε €) 0,7145 0,6328

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4.405 3.708 0 0 Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 12.422 13.078 6.346 6.474 αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 34.875 26.999

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 7.936 11.150 0 50

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 44.200 32.099 29.181 15.301

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 68.963 60.035 35.527 21.825 1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 358.869 338.925 229.935 211.731

1.1.2020 1.1.2019

30.06.2020 30.06.2019

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € Κύκλος εργασιών 78.718 72.362

Μικτά κέρδη / (ζημιές) 23.132 18.469

30.06.2020 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2019 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματ/κών & επενδυτικών αποτελεσμάτων 15.797 11.734

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου Κέρδη (ζημιές) προ φόρων 17.504 12.070

(01.01.2020 και 01.01.2019 αντίστοιχα) 278.890 249.977 189.906 174.531 Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους 14.631 9.677

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 21.199 18.938 14.632 9.674 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 1 -3

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους 0 0 0 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 14.632 9.674

Αγορά ιδίων μετοχών -131 -131 0 Κέρδη μετά από φόρους  ανά μετοχή – βασικά (σε €) 0,5347 0,3535

Διανεμηθέντα κέρδη(  μερίσματα) -9.999 -9.999 0 Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών

Διανεμηθέντα κέρδη (μερίσματα) θυγατρικών -53 0 0 αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 18.256 13.845

Επίδραση από εξαγορά μη ελέγχουσας συμμετοχής 0 -1

Επίδραση από εξαγορά θυγατρικής 0 0 0

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

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου

(30.06.2020 και 30.06.2019 αντίστοιχα) 289.906 268.914 194.408 184.205 1.1.2020 1.1.2019 1.1.2020 1.1.2019

30.06.2020 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2019

Πρόσθετα στοιχεία και Πληροφορίες Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 30.294 23.670 17.504 12.070

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 4.807 4.238 2.459 2.111

Προβλέψεις 512 1.116 353 352

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας -4 -16 -1.200 -9

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -99 -26 -264 -244

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -6.847 -2.053 -2.868 -2.165

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -12.656 -8.491 -8.438 -4.161

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -104 -1.234 675 910

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -534 -411 -57 3

Καταβεβλημένοι φόροι -2.471 -2.994 -5 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 12.898 13.799 8.159 8.867

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

α) Έσοδα 109 109 Απόκτηση  θυγατρικών, συγγενών & λοιπών επενδύσεων 0 0 0 -1002

β) Έξοδα 173 173 Απόκτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων -8963 -1 -8963 0

γ) Απαιτήσεις 128 128 Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων -6.558 -12.341 -1.870 -6.187

δ) Υποχρεώσεις 21 21 Εισπράξεις από πωλήσεις επενδύσεων 0 0 0 0

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 873 482 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 13 23 37 282

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 119 0 Τόκοι εισπραχθέντες 482 301 413 208

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 662 662 Λογαριασμοί ενεχύρων μετρητών 0 0 1.350 645

Μερίσματα εισπραχθέντα 0 0 1200 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -15.026 -12.018 -7.833 -6.054

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις/(πληρωμές)από αύξηση/(μείωση)μετοχικού κεφαλαίου 0 -2.495 0 -2.495

Απόκτηση ιδίων μετοχών -131 0 -131 0

Εισπράξεις επιχορηγήσεων 40 0 0 0

Εισπράξεις / εξοφλήσεις δανείων -1.775 103 -50 0

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις -717 -510 -156 -78

Λογαριασμοί ενεχύρων μετρητών 1350 645 0 0

Μερίσματα πληρωθέντα -486 -619 -432 -619

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -1.719 -2.876 -769 -3.192

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

περιόδου (α) + (β) + (γ) -3.847 -1.095 -443 -379

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 77.034 58.231 41.114 32.056

Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών -814 -120 0 0

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 72.373 57.016 40.671 31.677

Ηράκλειο Κρήτης,  25 Σεπτεμβρίου 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  Α0432867

ΑΡ. ΑΔ. Α' ΤΑΞΗΣ 2515

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

(Δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11326/06/Β/86/21 - Γ.Ε.ΜΗ 77082927000

ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

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 18 των ενδιαμέσων οικονομικών καταστάσεων.

γ. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους της τρέχουσας  χρήσης του Ομίλου αφορούν σε νομισματικές προσαρμογές μετατροπής ισολογισμών σε ξένο νόμισμα 

(-3.362 χιλ.ευρώ) και σε μεταβολές χρηματοκοικονομικών στοιχείων στην εύλογη αξία (1 χιλ.ευρώ). Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους της προηγούμενης χρήσης

του Ομίλου αφορούν σε νομισματικές προσαρμογές μετατροπής ισολογισμών σε ξένο νόμισμα (113 χιλ. ευρώ) και σε μεταβολές χρηματοκοικονομικών στοιχείων στην εύλογη

αξία (-3 χιλ.ευρώ). Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους της τρέχουσας χρήσης της Εταιρείας αφορούν σε μεταβολές χρηματοκοικονομικών στοιχείων στην εύλογη

αξία 

(1 χιλ.ευρώ). Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους της προηγούμενης χρήσης της Εταιρείας αφορούν σε μεταβολές χρηματοκοικονομικών στοιχείων στην εύλογη αξία

 (-3 χιλ.ευρώ).

δ. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανήλθε σε 452 άτομα για την Εταιρεία και σε 1098 άτομα για τον Όμιλο. Ο αριθμός του

απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης ανήλθε σε 430 για την Εταιρεία και σε 1041 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 15 των οικονομικών καταστάσεων.

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

http://www.plastikakritis.com/

