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1.1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ - Ποζά εκθραζμένα ζε τιλιάδες € 1.2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ - Ποζά εκθραζμένα ζε τιλιάδες €

30.09.2012 31.12.2011 30.09.2012 31.12.2011 1.1.2012 1.1.2011 1.7.2012 1.7.2011

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 30.09.2012 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2011

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 76.057 74.674 49.269 50.266 Κύθινο εξγαζηώλ 156.924 144.610 56.900 51.793

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 486 469 61 70 Μηθηά θέξδε / (δεκηέο) 33.947 31.172 13.764 11.526

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1.029 1.258 18.577 18.891 Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαη/θώλ & επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 15.198 14.802 7.111 6.464

Απνζέκαηα 39.362 43.258 19.812 21.633 Κέξδε (δεκηέο) πξν θόξσλ 15.575 13.915 7.127 5.883

Απαηηήζεηο από πειάηεο 56.953 56.848 39.588 41.136 Κέξδε (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (α) 12.086 10.988 5.705 4.728

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 28.492 16.519 21.360 12.361 Καηανέμονηαι ζε:

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 202.379 193.026 148.667 144.357 Ιδιοκτήτες μητρικής 11.262 10.197 5.401 4.434

ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Δικαιώματα μειοψηφίας 824 791 304 294

Μεηνρηθό Κεθάιαην 7.119 9.035 7.119 9.035 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (β) 298 -1.301 -320 -119

Λνηπά ζηνηρεία Καζαξήο Θέζεο 124.656 113.062 106.909 99.439 πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (α) + (β) 12.384 9.687 5.385 4.609

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α) 131.775 122.097 114.028 108.474 Καηανέμονηαι ζε:

Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο (β) 6.305 5.532                         -                           -   Ιδιοκτήτες μητρικής 11.594 8.840 5.180 4.091

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ (γ) = (α) + (β) 138.080 127.629 114.028 108.474 Δικαιώματα μειοψηφίας 790 847 205 518

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 3.439 1.607 0 0 Κέξδε κεηά από θόξνπο  αλά κεηνρή – βαζηθά (ζε €) 0,4235 0,3228 0,1892 0,1494

Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 7.384 7.015 6.862 6.533 Κέξδε / (δεκηέο)  πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 24.646 29.401 10.023 11.579 απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 19.856 19.057 8.716 7.940

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 28.830 27.374 17.754 17.771

ύλνιν ππνρξεώζεωλ (δ) 64.299 65.397 34.639 35.883 1.2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ - Ποζά εκθραζμένα ζε τιλιάδες €

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ) + (δ) 202.379 193.026 148.667 144.357

1.1.2012 1.1.2011 1.7.2012 1.7.2011

30.09.2012 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2011

1.3. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ - Ποζά εκθραζμένα ζε τιλιάδες € Κύθινο εξγαζηώλ 85.554 82.757 31.150 30.541

Μηθηά θέξδε / (δεκηέο) 18.188 17.773 7.574 6.990

30.09.2012 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2011 Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαη/θώλ & επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 8.527 8.932 4.405 4.443

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο πεξηόδνπ Κέξδε (δεκηέο) πξν θόξσλ 9.317 9.315 4.539 4.724

(01.01.2012 θαη 01.01.2011 αληίζηνηρα) 127.629 117.855 108.474 101.255 Κέξδε (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (α) 7.375 7.499 3.731 3.845

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 12.384 9.687 7.470 7.450 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (β) 95 -49 45 -122

Δμαγνξά πνζνζηνύ από ηε κεηνςεθία 0 -10 0 0 πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (α) + (β) 7.470 7.450 3.776 3.723

Αύμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ -1.916 -1.917 -1.916 -1.917 Κέξδε κεηά από θόξνπο  αλά κεηνρή – βαζηθά (ζε €) 0,2729 0,2721 0,1379 0,1392

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα -17 -209 0 0 Κέξδε / (δεκηέο)  πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο πεξηόδνπ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 11.085 11.298 5.282 5.240

(30.09.2012 θαη 30.09.2011 αληίζηνηρα) 138.080 125.406 114.028 106.788

1.4. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Ποζά εκθραζμένα ζε τιλιάδες €

Πξόζζεηα ζηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο

1.1.2012 1.1.2011 1.1.2012 1.1.2011

30.09.2012 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2011

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Κέξδε πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) 15.575 13.915 9.317 9.315

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 4.717 4.316 2.596 2.404

Πξνβιέςεηο 2.016 1.533 2.005 1.449

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε & δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο -98 -34 -191 -145

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 358 498 -238 0

Πλέον/ μείον προζαρμογές για μεηαβολές λογαριαζμών κεθαλαίοσ κίνεζες

ή ποσ ζτεηίδονηαι με ηις λειηοσργικές δραζηεριόηεηες:

Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ 4.194 -3.565 1.821 -1.045

Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ -1.698 -6.911 1.646 174

(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) -2.410 1.713 -3.078 1.322

Μείνλ:

πλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε - Ποζά εκθραζμένα ζε τιλιάδες € Ο Όκηινο Δηαηξεία Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -917 -559 -199 -51

α) Δηζξνέο 220 16.615 Καηαβεβιεκέλνη θόξνη -2.213 -3.278 -1.300 -2.635

β) Δθξνέο 230 2.674 Σύνολο ειζροών / (εκροών) από λειηοσργικές δραζηεριόηεηες (α) 19.524 7.628 12.379 10.788

γ) Απαηηήζεηο 123 7.030 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

δ) Τπνρξεώζεηο 122 246 Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ & ινηπώλ επελδύζεσλ 0 -10 0 -1.020

ε) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο 1.258 705 Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ -5.984 -3.579 -1.631 -1.010

ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 0 0 Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ 0 4 0 0

δ) Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 0 0 Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ 122 58 82 40

Σόθνη εηζπξαρζέληεο 485 59 465 92

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 0 16 135 6

Σύνολο ειζροών / (εκροών) από επενδσηικές δραζηεριόηεηες (β) -5.377 -3.452 -949 -1.892

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Πιεξσκέο γηα κείσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0 -1.915 0 -1.915

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα δάλεηα / (Δμνθιήζεηο) δαλείσλ -3.297 -2.814 -1.556 -8.152

Δηζπξάμεηο απαηηήζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (ρξενιύζηα) 0 0 276 158

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα -16 -209 0 0

Σύνολο ειζροών / (εκροών) από τρεμαηοδοηικές δραζηεριόηεηες (γ) -3.313 -4.938 -1.280 -9.909

Καζαξή αύμεζε / (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ) 10.834 -762 10.150 -1.013

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 11.245 11.676 7.702 7.357

Δπίδξαζε ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ 31 -190 -                     -                    

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 22.110 10.724 17.852 6.344

Ηξάθιεην Κξήηεο,  28 Ννεκβξίνπ 2012
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ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ από 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2012 έσο 30 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2012

ΠΛΑΣΙΚΑ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.
ΑΡ.Μ.Α.Δ. 11326/06/Β/86/21

ΔΓΡΑ: ΦΟΙΝΙΚΙΑ, ΗΡΑΚΛΔΙΟ ΚΡΗΣΗ

ΟΜΙΛΟ  ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΠΟΦΑΗ 4/507/28.4.2009 ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ

ΟΜΙΛΟ

 ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΠΛΑΣΙΚΑ ΚΡΗΣΗ Α.Δ. πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή

άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηνπ εθδόηε, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε επηζθόπεζεο ηνύ λόκηκνπ ειεγθηή όπνηε απηή απαηηείηαη.

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

α. Η επσλπκία θαη ε ρώξα ηεο θαηαζηαηηθήο έδξαο γηα θάζε µηα από ηηο Eηαηξείεο πνπ  πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαζώο 

θαη ην πνζνζηό µε ην νπνίν ε κεηξηθή Eηαηξεία ζπκκεηέρεη, άκεζα ή έκκεζα, ζην κεηνρηθό ηνπο θεθάιαην θαη ε κέζνδνο ελζσκάησζεο πνπ εθαξκόζηεθε, 

παξαηίζεληαη ζηε εκείσζε 4 ησλ ελδηακέζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

β. Η επσλπκία ησλ Eηαηξεηώλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνύζα ελνπνίεζε θαη ε αλαθνξά ηνπ ιόγνπ µε ελνπνίεζεο, παξαηίζεληαη ζηε εκείσζε 9 

ησλ ελδηακέζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

γ. Αλαθνξά ησλ αλέιεγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ ηεο Eηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ γίλεηαη ζηε εκείσζε 15 ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

δ. Η έθβαζε ησλ επίδηθσλ ππνζέζεσλ πνπ εθθξεκνύλ δελ αλακέλεηαη λα έρεη νπζηώδε επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο 

θαη ηνπ νκίινπ. 

ε. Σα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο ηνπ Οκίινπ ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ αθνξνύλ ζε ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο ζπγαηξηθώλ 

εμσηεξηθνύ (203 ρηι. επξώ) θαη ζε απνηίκεζε δηαζεζίκσλ πξνο πώιεζε ρξεκαη/θώλ ζηνηρείσλ (95 ρηι. επξώ). Σα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο ηεο 

Δηαηξείαο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ αθνξνύλ ζε ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο ζπγαηξηθώλ εμσηεξηθνύ (-365 ρηι. επξώ) θαη ζε απνηίκεζε δηαζεζίκσλ 

πξνο πώιεζε ρξεκαη/θώλ ζηνηρείσλ (45 ρηι. επξώ). 

 ζη. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ αλήιζε ζε 340 άηνκα γηα ηελ Δηαηξεία θαη ζε 821 άηνκα γηα ηνλ Όκηιν. 

Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο αληίζηνηρεο πεξηόδνπ ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο αλήιζε ζε 329 γηα ηελ Δηαηξεία θαη ζε 756 γηα 

ηνλ Όκηιν. 

δ. Οη πάζεο θύζεσο ζπλαιιαγέο (εηζξνέο θαη εθξνέο) ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο θαζώο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη 

ππνρξεώζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ ζηε  ιήμε  ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο ηνπο µε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, όπσο 

απηά νξίδνληαη ζην ∆.Λ.Π. 24 παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 
 

http://www.plastikakritis.com/

