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

Ανωνύµων Εταιρειών και Πίστεως

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου : Πρόεδρος: Ιωάννης Λεµπιδάκης, Αντιπρόεδροι:  Κωνσταντίνος Περάκης, 1.1.2009 1.1.2008 1.1.2009 1.1.2008

Άννα Λεµπιδάκη,  ∆ιευθύνοντες Σύµβουλοι:  Μιχαήλ Λεµπιδάκης, 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Εµµανουήλ Λεµπιδάκης Μέλη ∆.Σ. εκτελεστικά: Ιωάννης Μελάς, Κύκλος εργασιών 137.049 145.521 86.831 95.002

Εµµανουήλ Κυκριλής, Μέλη ∆.Σ. µη εκτελεστικά:  Μάριος Φερετζάκης, Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 31.134 27.913 19.432 18.542

Ευγενία Τρίκουλη, Μέλη ∆.Σ. ανεξάρτητα µη εκτελεστικά: Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατ/κών & επενδυτικών αποτελεσµάτων 13.479 10.044 8.771 8.338

Εµµανουήλ Ανδρεαδάκης, ∆ηµήτριος Αρµάος. Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων 12.673 9.512 8.460 6.981

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετησίων Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους (α) 10.536 7.363 6.759 5.396

οικονοµικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα Κατανέµονται σε:

στοιχεία και πληροφορίες)                                                                              :29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Ιδιοκτήτες µητρικής 9.875 6.733 6.759 5.396

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής                                                                         :∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΣΜΑΪΛΗΣ (Α.Μ. - Σ.Ο.Ε.Λ. 12221) ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 661 630                       -                         -   

Ελεγκτική Εταιρία                                                                                           :Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.  - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (β) -674 2.652 0 3.738

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών                                                               :Με σύµφωνη γνώµη Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (α) + (β) 9.862 10.015 6.759 9.134
Κατανέµονται σε:

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ - Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες € Ιδιοκτήτες µητρικής 9.366 9.328 6.784 9.134

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 496 687                       -                         -   
31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κέρδη µετά από φόρους  ανά µετοχή – βασικά (σε €) 0,3607 0,2459 0,2469 0,1971

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 71.452 66.816 53.692 52.734Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 417 449 47 53 αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 18.171 14.531 11.684 11.099

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 578 650 16.658 15.228 Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε €) -                      -                     0,0750 0,0600

Αποθέµατα 26.076 28.206 13.987 16.867

Απαιτήσεις από πελάτες 48.272 48.784 40.311 43.7071.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 21.243 14.554 11.569 6.854

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 168.038 159.459 136.264 135.443 1.1.2009 1.1.2008 1.1.2009 1.1.2008

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Μετοχικό Κεφάλαιο 8.761 8.761 8.761 8.761Λειτουργικές δραστηριότητες

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 95.283 87.523 87.797 82.681Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 12.673 9.512 8.460 6.981

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 104.044 96.284 96.558 91.442Πλέον / µείον προσαρµογές για:

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 4.514 4.114                         -                           -   Αποσβέσεις 4.773 4.570 2.963 2.809

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 108.558 100.398 96.558 91.442Προβλέψεις 1.477 932 1.531 585

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 20.976 20.086 17.000 17.513Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας -25 -1.554 -144 195

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.851 6.866 6.521 6.310Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 657 1.746 424 1.382

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 7.542 14.514 63 7.981 Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 24.111 17.595 16.122 12.197ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 59.480 59.061 39.706 44.001Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 1.892 594 2.880 296

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 168.038 159.459 136.264 135.443Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -2.386 -1.875 -130 -2.588

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 7.059 -1.615 4.019 -1.429

Μείον:

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες € Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -1.048 -1.783 -729 -1.219

Καταβεβληµένοι φόροι -2.294 -1.438 -1.752 -786

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 22.778 9.089 17.522 6.226

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου Επενδυτικές δραστηριότητες

(01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα) 100.398 93.230 91.442 84.497Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών & λοιπών επενδύσεων -74 -621 -833 -625

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 9.862 10.015 6.759 9.134Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων -9.995 -6.589 -4.410 -2.818

Λοιπές µεταβολές ιδίων κεφαλαίων -18 -623 0 0 Εισπράξεις από πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών επενδύσεων 52 0 0 0

∆ιανεµηθέντα κέρδη (µερίσµατα) -1.684 -2.224 -1.643 -2.189 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 70 2.724 57 117

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου Τόκοι εισπραχθέντες 108 148 45 9

(31.12.2009 και 31.12.2008 αντίστοιχα) 108.558 100.398 96.558 91.442Μερίσµατα εισπραχθέντα 15 6 101 190

Πρόσθετα στοιχεία και Πληροφορίες Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -9.824 -4.332 -5.040 -3.127

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις επιχορηγήσεων 0 68 0 68

Εισπράξεις / εξοφλήσεις δανείων -5.822 2.487 -8.425 1.403

Καθαρή ταµειακή ροή από εισπράξεις / πληρωµές χρηµατοδοτικών µισθώσεων 0 0 -331 0

Μερίσµατα πληρωθέντα -1.669 -2.222 -1.641 -2187

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -7.491 333 -10.397 -716

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

περιόδου (α) + (β) + (γ) 5.463 5.090 2.085 2.383

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 8.451 3.795 3.181 798

Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών -227 -434 0 0

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 13.687 8.451 5.266 3.181

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

α) Έσοδα 196 15.347

β) Έξοδα 47 486

γ) Απαιτήσεις 48 9.442

δ) Υποχρεώσεις 268 351

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 1.727 944

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 11 0

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 10 0

Ηράκλειο Κρήτης,  29 Μαρτίου 2010

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

ΓΙΑΝΝΗΣ Μ. ΛΕΜΠΙ∆ΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΛΕΜΠΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  Ι. ΛΕΜΠΙ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Φ. ΜΑΡΟΠΑΚΗΣ

Α∆Τ  ΑΒ954397 Α∆Τ  ΑΕ456062 Α∆Τ ΑΙ436120 Α∆Τ  ΑΕ456088 Α∆Τ  Φ457304

ΑΡ. Α∆. Α' ΤΑΞΗΣ 2515

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11326/06/Β/86/21
Ε∆ΡΑ: ΦΟΙΝΙΚΙΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

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.

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

ΟΜΙΛΟΣ

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 3 των οικονοµικών καταστάσεων.
β. Η επωνυµία των εταιρειών που δεν περιλαµβάνονται στην παρούσα ενοποίηση και η αναφορά του λόγου µη ενοποίησης, παρατίθενται στη σηµείωση 9 των
οικονοµικών καταστάσεων.
γ. Ορισµένα κονδύλια της συγκριτικής περιόδου για τον όµιλο αναταξινοµήθηκαν για να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε αυτά της τρέχουσας περιόδου.
Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στην σηµείωση 37 των οικονοµικών καταστάσεων.
δ. Αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων της εταιρείας και του οµίλου γίνεται στη σηµείωση 36 των οικονοµικών καταστάσεων.
ε. Η έκβαση των επίδικων υποθέσεων που εκκρεµούν δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην οικονοµική κατάσταση και τη λειτουργία της εταιρείας και

του οµίλου. Τα ποσά των σωρευµένων προβλέψεων που έχουν σχηµατιστεί την 31η ∆εκεµβρίου 2009 για επίδικες υποθέσεις και για ανέλεγκτες φορολογικά
χρήσεις ανέρχονται σε 450 χιλ. ευρώ και 781 χιλ. ευρώ αντίστοιχα, για την εταιρεία και τον όµιλο. 
στ. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανήλθε σε 321 άτοµα για την εταιρεία και σε 709άτοµα για τον όµιλο. Ο
αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης ανήλθε σε 330 για την εταιρεία και σε 682 για τον
όµιλο.
ζ. Τα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους της χρήσεως του οµίλου αφορούν σε συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής θυγατρικών εξωτερικού (-675 χιλ.
ευρώ) και σε προσαρµογή αναβαλλόµενου φόρου αποθεµατικών (1 χιλ. ευρώ). Τα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους του οµίλου της προηγούµενης
χρήσεως αφορούν σε αναπροσαρµογή παγίων στην εύλογη αξία καθαρή από φόρους (1.932χιλ. ευρώ), σε προσαρµογή αναβαλλόµενου φόρου αποθεµατικών
(1.808χιλ. ευρώ) και σε συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής θυγατρικών εξωτερικού (-1.088χιλ. ευρώ). Τα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους της
εταιρείας της προηγούµενης χρήσεως αφορούν σε αναπροσαρµογή παγίων στην εύλογη αξία καθαρή από φόρους (1.932 χιλ. ευρώ) και σε προσαρµογή
αναβαλλόµενου φόρου αποθεµατικών (1.806 χιλ. ευρώ).
η. Οι λοιπές µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων της τρέχουσας και της προηγούµενης χρήσεως αφορούν στην επίδραση από εξαγορά ποσοστού από τη µειοψηφία.
θ. 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:


