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ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

(«ΔΠΧΑ») 
 

 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνημμένες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ την 30η 
Απριλίου 2014 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.lariplast.gr.  
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ» 

 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 
 
Κύριοι Μέτοχοι,  
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλουμε στη Γενική Συνέλευσή σας τις 
Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση που έληξε την 31.12.2013 με τις παρατηρήσεις 
μας πάνω σε αυτές.  
 
Σημαντικά Γεγονότα  
Η χρήση 2013 αποτελεί την πέμπτη οικονομική χρήση εφαρμογής από την Εταιρεία των Διεθνών 
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). Η Εταιρεία στην χρήση 2013 είχε ως 
στόχο την αύξηση των πωλήσεων και του πελατολογίου της ώστε να συνεχίσει την αναστροφή, 
που ξεκίνησε τη χρήση 2012, των ζημιογόνων αποτελεσμάτων των προηγούμενων χρήσεων. Στην 
παρούσα χρήση καταλυτικό ρόλο στην αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων διαδραμάτισε ο 
εξορθολογισμός της πιστωτικής πολιτικής, η αυξημένη παραγωγικότητα και η μεγέθυνση του 
περιθωρίου κέρδους. Επιπρόσθετα, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η μείωση του λειτουργικού 
κόστους. Η εταιρεία θέτει ως στόχο για τις προσεχείς χρήσεις την ακόμα μεγαλύτερη μείωση των 
επισφαλειών μέσω της χρησιμοποίησης σύγχρονων εργαλείων, όπως το Factoring και η 
ασφάλεια πιστώσεων, καθώς επίσης και η χρησιμοποίηση σύγχρονων μεθόδων μελέτης 
πιστοληπτικής ικανότητας πελατών. Προς αυτήν την κατεύθυνση έχει συνάψει συνεργασία με 
εταιρία παροχής τέτοιων υπηρεσιών. Η εταιρία ευελπιστεί να ενισχύσει τα προσεχή έτη την 
κερδοφορία της μέσω της αύξησης των εξαγωγών και για αυτό προβαίνει σε συνεργασίες με 
οίκους του εξωτερικού 
 

Οικονομική θέση της εταιρείας  
Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2013 κρίνεται ικανοποιητική. 
Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2013 είναι ελαφρώς μειωμένα και ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 

16.062.517 έναντι Ευρώ 16.226.964 της προηγούμενης χρήσεως. 

 

Τα κυριότερα μεγέθη της χρήσης 1.1 – 31.12.2013 έχουν ως εξής: 

 
ΕΤΑΙΡΙΑ 1.1 - 

31.12.2013 
1.1 - 31.12.2012 Δ (%) 

Κύκλος Εργασιών 13.912.071 12.242.595 13,64% 
Λειτουργικό Αποτέλεσμα (EBITDA) 1.585.414 1.690.351 -6,20% 
Κέρδη προ φόρων 410.044 192.482 113,03% 
Καθαρά κέρδη χρήσεως μετά από 
φόρους 

140.318 112.601 24,62% 

Περιθώριο EBITDA 11,39% 13,81% -17,52% 
 

Ακολουθούν  οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρίας ώστε να παρέχουν πληρέστερη 

πληροφόρηση για τη χρήση που έκλεισε :  

 
ΔΕΙΚΤΕΣ 
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Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 1.1 - 31.12.2013 1.1 - 31.12.2013 

Κυκλοφορούν ενεργητικό/Σύνολο ενεργητικού 27,20% 24,92% 
Πάγιο ενεργητικό/Σύνολο ενεργητικού 72,8% 75,08% 
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο 

ενεργητικό. 

Ίδια κεφάλαια/Σύνολο υποχρεώσεων 123,59% 115,53% 
Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας. 
Σύνολο υποχρεώσεων/Σύνολο παθητικού 44,72% 46,40% 
Ίδια κεφάλαια/Σύνολο παθητικού 55,28% 53,60% 
Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας. 
Ίδια κεφάλαια/Πάγιο ενεργητικό 75,92% 71,40% 
Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια 
Κεφάλαια. 
Κυκλοφορούν ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 121,71% 155,79% 
Ο ανωτέρω δείκτης απεικονίζει την γενική ρευστότητα της οικονομικής μονάδος. 
Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 1.1 - 31.12.2013 1.1 - 31.12.2012 
Καθαρό περιθώριο κέρδους προ φόρων 2,95% 1,57% 
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων/Ίδια κεφάλαια 2,55% 1,19% 
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.  
Μικτά αποτελέσματα/Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 16,59% 15,57% 
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της 
εταιρείας. 

 
 
Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και οι αντίστοιχες ενέργειες αντιμετώπισής τους από την 
εταιρεία είναι οι παρακάτω: 

 
 Κίνδυνος Προβλέψεις της εταιρείας 

1.  Πιστωτικός 
Κίνδυνος 
(Κίνδυνος 

επισφάλειας 
πελατών) 

Η εταιρεία μελετάει το ενδεχόμενο να ασφαλίσει τις πιστώσεις προς την 
πελατεία της. Επιπλέον ασχολείται επισταμένα με την αξιολόγηση της 
πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών της καθώς και τα μέγιστα 
επιτρεπτά όρια πίστωσης.  

2. Κίνδυνος 
ρευστότητας 

 Η εταιρεία μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών εξασφαλίζει τα 
αναγκαία πιστωτικά όρια χρηματοδότησης. 

 Η εταιρεία χρησιμοποιεί κατά περίπτωση ειδικά χρηματοοικονομικά 
εργαλεία (π.χ. leasing, factoring κ.α.) 

 Η εταιρεία με διασπορά σε μεγάλο πλήθος πελατών περιορίζει 
τους κινδύνους.  

3. Συναλλαγματικός 
κίνδυνος 

 

Δεν είναι σημαντικός , λόγω του ότι το μεγαλύτερο μέρος των 
συναλλαγών γίνεται σε ευρώ. 
 

4. Αυξομείωση         
τιμών πρώτων 
υλών 

 

Ο ρυθμός μεταβολής των τιμών πώλησης δεν συμπίπτει με το ρυθμό 
μεταβολής της τιμής κτήσης τους με αποτέλεσμα την αύξηση του 
μικτού περιθωρίου κέρδους στην περίπτωση ανοδικών τιμών και τη 
μείωσή του στην περίπτωση πτωτικών τάσεων. Για το λόγο αυτό η 
εταιρεία εφαρμόζει σταθερή πολιτική αποθεμάτων ενώ μέσω της 
πολύχρονης συνεργασίας της με τους προμηθευτές της φροντίζει να 
ενημερώνεται το συντομότερο δυνατό για τις ανοδικές ή καθοδικές 
τάσεις στις τιμές των πρώτων υλών της εφαρμόζοντας την ανάλογη 
πολιτική 
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Η διαχείριση της ρευστότητας γίνεται με συνδυασμό ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων 
τραπεζικών πιστώσεων. Η εταιρία μεριμνά ώστε να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές 
πιστώσεις προς χρήση, έτσι ώστε να περιορίζεται όσο είναι δυνατόν ο κίνδυνος ρευστότητας.  
 
Διαχείριση κεφαλαίου 
Στόχος της εταιρίας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα 
της εταιρείας να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της και να παρέχει ικανοποιητική 
απόδοση στους μετόχους τιμολογώντας τις υπηρεσίες αναλογικά με το κόστος και φροντίζοντας 
την κεφαλαιακή διάρθρωση. 
Η διοίκηση παρακολουθεί τα ξένα κεφάλαια σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια στο σύνολό τους. 
Προκειμένου να πετύχει την επιθυμητή κεφαλαιακή διάρθρωση, η εταιρεία μπορεί να προσαρμόζει 
το μέρισμα, να προβεί σε επιστροφή κεφαλαίου, ή να εκδώσει νέες μετοχές. 
Ως ίδια κεφάλαια νοούνται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, του υπέρ το άρτιο, των κερδών εις 
νέων και των λοιπών αποθεματικών (εκτός δικαιωμάτων μειοψηφίας). 
 
Ακίνητα 
Η εταιρεία, κατέχει τα εξής ακίνητα: 

Δύο συνεχόμενα γήπεδα, που αποτελούν ένα ενιαίο γήπεδο που βρίσκονται στη θέση «Καρατζόλι» 
της Κτηματικής Περιφέρειας της κοινότητας Νίκαιας Λάρισας και ειδικότερα το ένα απ’ αυτά έχει 
έκταση 2.790 τ.μ και το άλλο έχει έκταση 4.000 τ.μ. μετά των επ’ αυτών κτισμάτων (εργοστάσιο, 
αποθήκες, γραφεία). 
Τρία συνεχόμενα οικόπεδα, που αποτελούν ένα ενιαίο γήπεδο που βρίσκεται στη θέση «Καρατζόλι» 
της Κτηματικής περιφέρειας του δημοτικού διαμερίσματος Νίκαιας Λάρισας και ειδικότερα: 2.557 
τ.μ., 4.967 τ.μ. και 14.262 τ.μ. Στα ανωτέρω γήπεδα σύμφωνα με την βεβαίωση αποπεράτωσης 
οικοδομής (αριθμ. πρωτοκόλλου  6573/5.12.2001)της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και 
περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας έχουν κατασκευασθεί νέες κτιριακές 
συνολικής επιφανείας 9.218,46 τετ. μέτρα. 
 
Κατεχόμενα χρεόγραφα 
Η εταιρεία έχει στην κατοχή της μερίδια της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας συνολικής αξίας 
86.174€.  
 
 
Δραστηριότητα στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης  
Η εταιρεία δεν διαθέτει οργανωμένο τμήμα ερευνών και ανάπτυξης αλλά στα πλαίσια της 
περαιτέρω επέκτασής της  γίνεται προσπάθεια της αναβάθμισης και περαιτέρω αξιοποίησης των 
παραγόμενων προϊόντων της . 
 
Υποκαταστήματα της εταιρείας  
Η εταιρεία έχει ένα υποκατάστημα στην Αθήνα και στα πλαίσια της καλύτερης λειτουργίας της 
εξετάζει το ενδεχόμενο ίδρυσης και νέων  υποκαταστημάτων. 
 
Μερισματική Πολιτική  
Το Διοικητικό Συμβούλιο  της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  λαμβάνοντας υπ’ όψη τα αποτελέσματα της χρήσης 2013, την χρηματοοικονομική 
κατάσταση της εταιρείας, τις προοπτικές, καθώς και τα δεδομένα του ευρύτερου 
χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος προτίθεται να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 
των μετόχων, που θα συγκληθεί στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου 2014, να μην διανεμηθεί 
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μέρισμα στη τρέχουσα χρήση για να μπορέσει να προχωρήσει  απρόσκοπτα στα επενδυτικά της 
πλάνα, να ισχυροποιήσει τη παγκόσμια θέση της και να ανταποκριθεί στο ρευστό οικονομικό 
περιβάλλον. 
  
Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού  
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού που να επηρεάζουν την 
οικονομική κατάσταση της εταιρίας.  
 
Προβλεπόμενη πορεία 
Κατά την προσεχή περίοδο ήδη έχουν δρομολογηθεί προσπάθειες, για  ακόμη μεγαλύτερη  
βελτίωση της δραστηριότητας και της οικονομικής θέσης της εταιρείας. Το Διοικητικό συμβούλιο, 
εκτιμά ότι στη χρήση 2014, παρά την μείωση της ανάπτυξης στο εσωτερικό της χώρας, οι 
προοπτικές και τα μηνύματα της αγοράς, είναι θετικά. 
 

 Έχουν ληφθεί δραστικά μέτρα για τη μείωση των εξόδων και γενικότερα τη συγκράτηση 
αυτών με απώτερο στόχο την αποκλιμάκωσή τους σε συσχετισμό με τους αυξανόμενους 
ρυθμούς ανάπτυξης της εταιρείας. 

 Τα ανωτέρω σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας, προδικάζουν 
καλύτερα αποτελέσματα για την επόμενη χρήση. 

   
Λάρισα   30 Απριλίου 2014 

     
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ  
 & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                    
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΡΕΠΑΣ                  ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ             ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
ΠΠρροοςς  ττοουυςς  ΜΜεεττόόχχοουυςς  ττηηςς  

««ΒΒΙΙΟΟΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΑΑ  ΠΠΛΛΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΛΛΑΑΡΡΙΙΠΠΛΛΑΑΣΣΤΤ  ΑΑΝΝΩΩΝΝΥΥΜΜΗΗ  ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΒΒΙΙΟΟΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΗΗ  
ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑ»»  

  

  
ΈΈκκθθεεσσηη  εεππίί  ττωωνν  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν  
  
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, οι οποίες αποτελούνται από την 
κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2013, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, 
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, 
καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές 
πληροφορίες. 
 
ΕΕυυθθύύννηη  ττηηςς  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  γγιιαα  ττιιςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκέέςς  ΚΚαατταασσττάάσσεειιςς  
  
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση 
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων 
απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
ΕΕυυθθύύννηη  ττοουυ  ΕΕλλεεγγκκττήή  
  
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση 
τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα 
πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι 
οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά 
με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες 
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη 
διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που 
σχετίζονται με την  κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, 
με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό 
την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο 
έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και 
μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, 
καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
  
 
ΒΒάάσσηη  γγιιαα  ΓΓννώώμμηη  μμεε  ΕΕππιιφφύύλλααξξηη  
  
  
Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από 
τον κωδ. Ν. 2190/1920 και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  η Εταιρεία δεν έχει 
προβεί σε επανεκτίμηση της εύλογης αξίας των ενσωμάτων παγίων, προκειμένου να εξετάσει το 
ενδεχόμενο απομείωσης της αξίας τους κατά τη λήξη της τρέχουσας χρήσης, δεδομένου ότι 
παρήλθε σημαντικό χρονικό διάστημα από την τελευταία αποτίμηση, μέσα στο οποίο έχουν αλλάξει 
σημαντικά οι οικονομικές συνθήκες. Από τον έλεγχό μας δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση 
σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της απομείωσης που τυχόν απαιτείται. 
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ΓΓννώώμμηη  μμεε  ΕΕππιιφφύύλλααξξηη  
 
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην 
παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου 
2013 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την 
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
ΑΑννααφφοορράά  εεππίί  ΆΆλλλλωωνν  ΝΝοομμιικκώώνν  κκααιι  ΚΚααννοοννιισσττιικκώώνν  ΘΘεεμμάάττωωνν  
  
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων 
από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
  
  

 
Αθήνα, 30 Μαΐου 2014 

 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 

Γεώργιος Αθ. Δόκος 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 38241 

 
HBP Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ε.Π.Ε. 

Μέλος της Morison International 
Ιφιγενείας 81 & Βελικοπούλου, 142 31 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 152 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 
 

  Σημ.   01.01-
31.12.2013   01.01-

31.12.2012 
           
Έσοδα  4   13.912.071   12.242.595 
Κόστος πωλήσεων 5   (11.603.867)   (10.336.220) 
Μικτό κέρδος  / (ζημία)    2.308.203   1.906.375 
         
Έξοδα διάθεσης 5   (1.511.859)   (998.039) 
Έξοδα διοίκησης 5   (254.361)   (332.680) 
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 6   (231.576)   (97.174) 
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 7   581.105   208.190 
Χρηματοοικονομικά  έσοδα 8   36.627   75.366 
Χρηματοοικονομικά  έξοδα 8   (518.095)   (569.556) 
         
 Ζημίες  προ φόρων    410.044   192.482 
Φόρος εισοδήματος  9   (269.726)   (79.882) 
         
Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες)  μετά από φόρους (Α)    140.318   112.600 
         
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β)    -   - 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α) + (Β)   140.318   112.600 
         
Κέρδη / (Ζημίες) ανά μετοχή (βασικές και απομειωμένες)       9   2,8303              2,2712 
         
Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)    1.585.414   1.690.351 

 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των  Οικονομικών Καταστάσεων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 
 

10 

KATΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 
 

  Σημ. 31.12.2013   31.12.2012 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         
Μακροπρόθεσμο Ενεργητικό         
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 10 21.069.060   22.604.059 
Ασώματα πάγια στοιχεία 11 62.384  11.674 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 12 24.584   26.241 
Σύνολο Μακροπρόθεσμου Ενεργητικού  21.156.028   22.641.973 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό      
Αποθέματα 13 2.682.608   2.958.817 
Εμπορικές απαιτήσεις 14 2.863.225   2.843.527 
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 15 689.343   1.089.163 
Χρημ/κά  περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα σε εύλογη αξία 
μέσω αποτελεσμάτων  86.174  86.174 
Χρηματικά  διαθέσιμα   16 1.581.558   652.665 
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού   7.902.909   7.630.345 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   29.058.937   30.272.318 
        
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής       
Μετοχικό κεφάλαιο  17 1.636.041   1.636.041 
Μετοχικό κεφάλαιο υπέρ το άρτιο  17 287.601  287.601 
Αποθεματικό αναπροσαρμογής  18 7.947.782   7.947.782 
Λοιπά αποθεματικά   18 5.881.574   5.881.581 
Κέρδη εις νέον   309.520   473.959 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   16.062.517   16.226.964 
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις        
Μακροπρόθεσμα δάνεια 20 1.766.174  2.928.966 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 19 1.659.763  2.857.722 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  286.569  - 
Επιχορηγήσεις 22 74.604  88.761 
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 21 105.268   64.717 
Αναβαλλόμενες  φορολογικές υποχρεώσεις  9 2.610.938   2.341.212 
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων   6.503.316   8.281.378 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις       
Προμηθευτές   23 3.220.343   1.956.939 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια  20 524.711   876.981 
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων  δανείων  20 1.162.792  921.348 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης  19 845.096  784.398 
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι   24  213.509   221.680 
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  23 526.653   1.002.632 
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων   6.493.104   5.763.977 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   29.058.937   30.272.318 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των  Οικονομικών Καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

  
  Μετοχικό 

κεφάλαιο         
  Υπέρ το 

άρτιο 
  Λοιπά 

αποθεματικά 
  

Αφορολόγητο 
αποθεματικό N. 

3299/2004 
  

Κέρδη  εις νέο   Σύνολο 
                          

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου 2012   1.636.041   287.601   13.829.363                                       
-               

361.358    16.114.363 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους                          
-                              

-                                        
-                 

112.600             
112.600  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 31 Δεκεμβρίου 2012   1.636.041   287.601   13.829.363                                       
-    473.959   16.226.964 

                          

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου 2013   1.636.041   287.601   13.829.363                                  
-    473.959   16.226.964 

Μεταφορά σε αποθεματικά                          
-                            

-           
(304.764)   304.764              

(304.764)          
(304.764) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους                      
-                            

-                          
-                                        

-                 
140.318             

140.318  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 31 Δεκεμβρίου 2013   1.636.041   287.601   13.524.599   304.764               
309.513    16.062.517 

                          
 
 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των  Οικονομικών Καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

  01.01-
31.12.2013   01.01-

31.12.2012 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες       
Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων 410.044  192.482 

  Προσαρμογές για:    
Αποσβέσεις 1.012.823  1.003.679 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (318.921)  (33.143) 
(Κέρδη)/ζημιές από πώληση ενσώματων και ασώματων παγίων 
στοιχείων (250.960)  48.180 
Χρηματοοικονομικά (έσοδα)/έξοδα 481.468  338.857 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 154.014  - 
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 40.551  - 
Λοιπές προβλέψεις -  315.209 

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 1.529.018  1.865.265 

(Αύξηση)/Μείωση:     
Αποθέματα 276.209  436.049 
Εμπορικές απαιτήσεις (129.210)  (862.670) 
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 355.318  - 
Αύξηση/(Μείωση):    
Προμηθευτές  1.263.404  (2.332.858) 
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (260.972)  - 
Φόροι πληρωθέντες -  (84.763) 
Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού (19.795)  - 
(Αύξηση)/μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 1.656  - 
Αύξηση/(μείωση) λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 286.569  - 

Ταμειακές εισροές/(εκροές) από/(για) λειτουργικές δραστηριότητες 3.302.197  (978.978) 

      
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες     
Αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων (123.372)  (158.234) 
Αγορές ασωμάτων παγίων στοιχείων (31.005)  - 
Πωλήσεις ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων 547.000  8.800 
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα (36.627)  (155.332) 
(Aγορές)/πωλήσεις χρημ/κών  στοιχείων αποτιμώμενα σε εύλογη αξία 
μέσω αποτελεσμάτων - 

 
(65.650) 

Ταμειακές εισροές/(εκροές) από/(για) επενδυτικές δραστηριότητες 355.995  (370.416) 
     
Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες    
Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμου δανεισμού (1.162.792)  1.980.374 
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμου δανεισμού (110.826)  - 
Καθαρή μεταβολή χρηματοδοτικής μίσθωσης (1.137.261)  (564.659) 
Τόκοι Πληρωθέντες (318.420)  (338.857) 
Ταμειακές εισροές/(εκροές) από/(για) χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες (2.729.298)  1.076.858 
     
Καθαρή αύξηση /(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων 928.894  (272.536) 
     
Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή του έτους 652.665  925.200 
     
Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του έτους 1.581.558  652.664 

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των  Οικονομικών Καταστάσεων 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
1. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία  
 

Η εταιρεία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
(εφεξής η «Εταιρεία») είναι ανώνυμη εταιρεία, έχει έδρα στο 6ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής οδού 
Λάρισας-Αθήνας, Λάρισα, Τ.Κ. 4110 όπου βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις και η διοίκηση της 
εταιρείας και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 10319/31/Β/86/87. 
 
H εταιρεία συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις βάσει των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από 
το Διοικητικό Συμβούλιο στις  30.04.2014 
 
 
Φύση δραστηριοτήτων 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των πλαστικών κατασκευάζοντας αναλώσιμα προϊόντα 
από πλαστικό μιας χρήσεως και υλικά συσκευασίας από πλαστικό (άκαμπτης συσκευασίας). 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν την 31 Δεκεμβρίου 2013 
σε 72 άτομα (31 Δεκεμβρίου 2012: 80 άτομα). 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη 
διεύθυνση της Εταιρείας “www.lariplast.gr”. 

 

2.   ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

(α) Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων: 
 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που 
υιοθετήθηκαν κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης, με 
εξαίρεση την εφαρμογή των νέων προτύπων και διερμηνειών που αναφέρονται παρακάτω, η 
εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 
2013. 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ε.Ε.). 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός 
ορισμένων περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, στοιχεία ενεργητικού και παθητικού) τα οποία 
αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους όπως αναλύονται κατωτέρω. 

 

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί τη χρήση 
κρίσιμων λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης απαιτείται η κρίση της Διοίκησης στην εφαρμογή των 
λογιστικών αρχών που έχουν υιοθετηθεί. Οι τομείς που απαιτούν υψηλότερου βαθμού κρίση ή 
είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι ή οι τομείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις 
λογιστικές καταστάσεις. 

 

Ορισμένα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης αναταξινομήθηκαν για να καταστούν ομοειδή και 
συγκρίσιμα με αυτά της τρέχουσας χρήσης. 
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(β) Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων: 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις για την 
χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013, στις 30 Απριλίου 2014. Οι οικονομικές καταστάσεις 
τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 

 
(γ) Σημαντικές Λογιστικές Εκτιμήσεις και Κρίσεις: 

 
Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειμένου, είτε να επιλέξει 
τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές είτε σε σχέση με τη μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και 
συναλλαγών. Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά 
προκειμένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε 
τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης σε σχέση με το 
επίπεδο / όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων. Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές 
κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα, η εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα 
κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων τους επόμενους 12 μήνες, έχουν ως κάτωθι: 

 
(α) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις: Η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική 

επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις σε 
συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής 
Υπηρεσίας της Εταιρείας, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών 
δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. 

 
(β) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος: Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάσει το ΔΛΠ 

12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές 
και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση, πρόβλεψη για τους 
πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν από μελλοντικούς φορολογικούς 
ελέγχους και αναγνώριση μελλοντικών φορολογικών ωφελειών. Η τελική εκκαθάριση των 
φόρων εισοδήματος ενδέχεται να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν 
καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις. 

 
(γ) Συντελεστές απόσβεσης: Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αποσβένονται 

σύμφωνα με την υπολειπόμενη ωφέλιμη ζωή τους. Αυτές οι υπολειπόμενες ωφέλιμες 
ζωές επανεκτιμώνται περιοδικά για να καθορίσουν κατά πόσο συνεχίζουν να είναι 
κατάλληλες. Οι πραγματικές ωφέλιμες ζωές των πάγιων περιουσιακών στοιχείων 
ενδέχεται να διαφοροποιηθούν από παράγοντες όπως η τεχνολογική καινοτομία και τα 
προγράμματα συντήρησης. 

 
 (δ) Απομείωση ενσώματων παγίων στοιχείων: Τα ενσώματα πάγια στοιχεία ελέγχονται για 

σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η 
λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Για τον υπολογισμό της αξίας χρήσεως η 
Διοίκηση εκτιμά τις μελλοντικές ταμειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή την μονάδα 
ταμειακής ροής και να επιλέξει τον κατάλληλο συντελεστή προεξόφλησης για να 
υπολογίσει την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών. 

 
(ε)  Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

αναγνωρίζονται για όλες τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες στον βαθμό που είναι 
πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα συμψηφιστούν με αυτές τις 
φορολογικές ζημίες. Για τον καθορισμό του ύψους της αναβαλλόμενης φορολογικής 
απαίτησης που μπορεί να αναγνωριστεί απαιτούνται σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις 
της Διοίκησης της Εταιρείας, οι οποίες βασίζονται στα μελλοντικά φορολογικά κέρδη σε 
συνδυασμό με τις μελλοντικές φορολογικές στρατηγικές που θα ακολουθηθούν. 
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3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

3.1 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα  
Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σε Ευρώ.  Συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε ξένα 
νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ισχύει την 
ημερομηνία της συναλλαγής.  Κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού, οι νομισματικές απαιτήσεις 
και υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα  μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου 
νομίσματος που ισχύει την αντίστοιχη ημερομηνία.  Τα κέρδη ή ζημίες από συναλλαγματικές 
διαφορές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων.  

Τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και αποτιμώνται στο κόστος κτήσης 
μετατρέπονται με τις ισοτιμίες της ημερομηνίας που αποκτήθηκαν και συνεπώς δεν προκύπτουν 
συναλλαγματικές διαφορές.  Τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και 
αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, μετατρέπονται με τις ισοτιμίες της ημερομηνίας 
προσδιορισμού των εύλογων αξιών.  Στην περίπτωση αυτή οι προκύπτουσες συναλλαγματικές 
διαφορές αποτελούν μέρος των κερδών ή ζημιών από τη μεταβολή της εύλογης αξίας και 
καταχωρούνται στα αποτελέσματα ή απευθείας στα ίδια κεφάλαια ανάλογα με το είδος του 
νομισματικού στοιχείου. 

3.2  Λειτουργικοί τομείς προς παρουσίαση 
Ο λειτουργικός τομέας προς παρουσίαση αποτελεί ένα τμήμα της Εταιρείας που συμμετέχει στις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες και παράγει έσοδα και έξοδα, συμπεριλαμβανομένου και έσοδα 
και έξοδα που συνδέονται με συναλλαγές με άλλα τμήματα της Εταιρείας.  Τα αποτελέσματα όλων 
των τομέων εξετάζονται από τον επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων ο οποίος είναι το 
Διοικητικό Συμβούλιο και είναι υπεύθυνο για την επιμέτρηση της επιχειρηματικής απόδοσης των 
λειτουργικών τομέων. 

3.3 Γήπεδα, κτίρια και εξοπλισμός  
Τα γήπεδα, κτίρια και ο μηχανολογικός εξοπλισμός αποτιμώνται στη εύλογη αξία τους με βάση 
περιοδικές αλλά τουλάχιστον ανά πενταετία εκτιμήσεις από ανεξάρτητους εγκεκριμένους εκτιμητές, 
μειούμενη με τις σωρευμένες αποσβέσεις των κτιρίων και τυχόν απομειώσεις της αξίας τους. 
Οποιεσδήποτε σωρευμένες αποσβέσεις κατά την ημερομηνία εκτίμησης των κτιρίων, 
συνυπολογίζονται έτσι ώστε η συνολική αξία του κτιρίου να αναπροσαρμόζεται με βάση την τιμή 
της αγοράς. 

Αυξήσεις στη λογιστική αξία που προκύπτουν από αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία 
καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων, εκτός εάν αφορά σε αναστροφή 
υποτίμησης συγκεκριμένου ακινήτου που είχε καταχωρηθεί στα έξοδα. Σε αυτή την περίπτωση, 
ισόποσο μέρος της αναπροσαρμογής καταχωρείται στα έσοδα. 

Μειώσεις στη λογιστική αξία, που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή, καταχωρούνται στα 
έξοδα αφού πρώτα διαγραφεί στο τυχόν σχηματισμένο αποθεματικό αναπροσαρμογής για το 
συγκεκριμένο ακίνητο.   

Ο λοιπός εξοπλισμός και τα μεταφορικά μέσα αποτιμώνται στην αξία κτήσεως, μειούμενη με τις 
σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσης. 
 
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των εν λόγω παγίων 
μόνον αν είναι πολύ πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και το 
κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Δαπάνες επισκευών και συντηρήσεων επιβαρύνουν 
τα αποτελέσματα της χρήσης κατά την πραγματοποίησή τους. 
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Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται, εξετάζονται όμως για τυχόν απομείωση της αξίας τους. 
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων λογίζονται συστηματικά με 
τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, στη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους. Η 
εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή έχει καθορισθεί ως εξής: 

 

Κτίρια 30-50 έτη 
Μηχανολογικός εξοπλισμός                    10-25 έτη 
Αυτοκίνητα  – οχήματα 5-10 έτη 
Μηχανογραφικός εξοπλισμός 3-5 έτη 
Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός          5-10 έτη 
Λοιπός παραγωγικός εξοπλισμός            5-10 έτη 

 
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων υπόκεινται σε 
επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία καταρτίσεως Οικονομικών Καταστάσεων.  
 

Τα γήπεδα-οικόπεδα καθώς και τα πάγια που βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής (υπό εκτέλεση) 
δεν αποσβένονται. Βελτιώσεις σε μισθωμένα ακίνητα αποσβένονται με βάση τη διάρκεια 
μίσθωσης 

 
Κατά την πώληση των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που 
λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα  αποτελέσματα. 
Το τυχόν αποθεματικό που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την πώληση, μεταφέρεται στα κέρδη 
εις νέον. 

 

Ωφέλιμες ζωές των βιομηχανοστασίων και εξοπλισμός σύγχρονης τεχνολογίας: 

Η διοίκηση της Εταιρείας  προσδιορίζει τις εκτιμώμενες ωφέλιμες ζωές και τις σχετικές αποσβέσεις 
των βιομηχανοστασίων και του εξοπλισμού. Δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές στις ωφέλιμες 
ζωές λόγω του είδους των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Η διοίκηση θα αυξήσει τις αποσβέσεις 
όταν οι ωφέλιμες ζωές καταστούν μικρότερες σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις ή θα 
μειώσει τις αξίες των παγίων που έχουν απαξιωθεί τεχνολογικά ή των παγίων που δεν είναι πλέον 
στρατηγικής σημασίας και εγκαταλείπονται ή πρόκειται να πωληθούν. 

3.4   Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

Λογισμικό 
 Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στην αξία κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 
διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών 
η οποία είναι 4 έτη περίπου. 

 

3.5 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
Οι λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας εξετάζονται για απομείωση όταν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους δεν είναι ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή 
προσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες 
υπερβαίνουν το εκτιμώμενο ανακτήσιμο ποσό, αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης, η οποία 
καταχωρείται απ’ ευθείας στα αποτελέσματα. Η ανακτήσιμη αξία των περιουσιακών στοιχείων 
είναι η μεγαλύτερη μεταξύ εύλογης αξίας μείον τα απαιτούμενα για την πώληση κόστη και αξίας 
χρήσης αυτών.  Για την εκτίμηση της αξίας χρήσης, οι εκτιμώμενες μελλοντικές χρηματοροές 
προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους με την χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου το οποίο 
αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήματος και για 
τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.  Για ένα περιουσιακό στοιχείο 
που δεν αποφέρει σημαντικές ανεξάρτητες ταμειακές εισροές, το ανακτήσιμο ποσό καθορίζεται 
για την μονάδα παραγωγής ταμειακών ροών, στην οποία το περιουσιακό στοιχείο ανήκει. 
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Μετά την αναγνώριση ζημίας απομείωσης ενός περιουσιακού στοιχείου, σε κάθε ημερομηνία 
ισολογισμού εξετάζεται αν οι συνθήκες που οδήγησαν στην αναγνώρισή της συνεχίζουν να 
υπάρχουν. Στην περίπτωση αυτή επαναπροσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού 
στοιχείου και η ζημία απομείωσης αντιλογίζεται επαναφέροντας τη λογιστική αξία του 
περιουσιακού στοιχείου στο ανακτήσιμο ποσό του στην έκταση που αυτό δεν υπερβαίνει τη 
λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (καθαρή από αποσβέσεις) που θα είχε προσδιοριστεί 
αν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης.   

3.6 Επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
Οι επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η 
οποία συμπίπτει με το κόστος απόκτησής τους. Μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησης, οι 
επενδύσεις της Εταιρείας, που αποτελούνται από χρεόγραφα, ορίζονται ως στοιχεία που 
αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και οι μεταβολές που προκύπτουν από την αποτίμηση 
καταχωρούνται στα αποτελέσματα στη γραμμή «Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης» ή «Λοιπά έξοδα 
εκμετάλλευσης» ανάλογα με την περίπτωση.   

Για επενδύσεις οι οποίες διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά η εύλογη αξία προσδιορίζεται με 
παραπομπή στις τιμές προσφοράς της αγοράς κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.  Στην 
κατηγορία των χρεογράφων η Εταιρεία καταχωρεί επενδύσεις που γίνονται με σκοπό την 
κερδοσκοπία. 

3.7 Αποθέματα 
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη αξία μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής 
ρευστοποιήσιμης αξίας. Η αξία κτήσεως προσδιορίζεται με την μέθοδο του ετήσιου μέσου 
σταθμικού κόστους και περιλαμβάνει το κόστος αγοράς ή μετατροπής και λοιπά έξοδα.  Η 
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων 
στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας, αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης 
όπου συντρέχει περίπτωση.  Διαγραφές αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την 
οποία προκύπτουν. 

3.8 Λογαριασμοί εισπρακτέοι – Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 
Οι λογαριασμοί εισπρακτέοι αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και ελέγχονται ετησίως 
για περίπτωση απομείωσης.  Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις)  
καταχωρούνται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη  ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει 
όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Η σχηματισθείσα πρόβλεψη 
καταχωρείται στα αποτελέσματα.  Τυχόν διαγραφές απαιτήσεων από εισπρακτέους 
λογαριασμούς πραγματοποιούνται μέσω της σχηματισθείσας  πρόβλεψης για επισφαλείς 
πελάτες.  Απαιτήσεις  που κρίνονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης διαγράφονται.  

3.9 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών περιλαμβάνουν τα υπόλοιπα ταμείου και τις 
καταθέσεις όψεως. 

 3.10 Μετοχικό κεφάλαιο  
Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Η αξία κτήσεως των ιδίων μετοχών, μειωμένη 
με το φόρο εισοδήματος (εάν συντρέχει περίπτωση), εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων 
της Εταιρείας, μέχρις ότου οι ίδιες μετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημία από  
πώληση ιδίων μετοχών, καθαρό από άμεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο 
εισοδήματος, αν συντρέχει περίπτωση, εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια.  

3.11 Φορολογία εισοδήματος και αναβαλλόμενοι φόροι 
Ο φόρος εισοδήματος της χρήσης αποτελείται από τον τρέχοντα και τον αναβαλλόμενο φόρο. Ο 
αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος καταχωρείται  στα αποτελέσματα εκτός από την περίπτωση 
που αφορά κονδύλια τα οποία καταχωρούνται απευθείας στα ίδια κεφάλαια , οπότε καταχωρείται 
στα ίδια κεφάλαια. 
  
Ο τρέχον φόρος εισοδήματος είναι ο αναμενόμενος πληρωτέος φόρος  επί του φορολογικού 
εισοδήματος χρήσης, βάσει των θεσπισμένων συντελεστών φόρου κατά την ημερομηνία του 
ισολογισμού καθώς και οποιαδήποτε αναπροσαρμογή  στον φόρο προηγούμενων χρήσεων. 
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Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο υπολογισμού βάσει 
ισολογισμού που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της 
φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  Αναβαλλόμενος 
φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου 
ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η 
συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.   

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές 
οι οποίοι αναμένονται να ισχύσουν την περίοδο κατά την οποία θα ρευστοποιηθεί το περιουσιακό 
στοιχείο ή θα διακανονιστεί η υποχρέωση, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί με νόμους που ισχύουν 
κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού.  

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία 
προβλέπεται να υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο όφελος για την χρησιμοποίηση της 
προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Οι 
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις μειώνονται όταν το σχετικό φορολογικό όφελος 
υλοποιηθεί. 

Πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που προκύπτουν από τα διανομή μερισμάτων καταχωρούνται 
στον ίδιο χρόνο με αυτόν της υποχρέωσης καταβολής του σχετικού μερίσματος. 

3.12 Παροχές στο προσωπικό 

3.12.1  Βραχυπρόθεσμες παροχές 
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως 
έξοδο όταν καθίστανται δουλευμένες.  Αναγνωρίζεται υποχρέωση για το ποσό που αναμένεται να 
πληρωθεί ως επίδομα στο προσωπικό και τα διευθυντικά της στελέχη εφόσον υπάρχει νομική ή 
συμβατική υποχρέωση να πληρωθεί αυτό το ποσό ως αποτέλεσμα των υπηρεσιών του 
υπαλλήλου και εφόσον η υποχρέωση αυτή μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. 

3.12.2 Προγράμματα καθορισμένων παροχών 
Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις για τα προγράμματα παροχών 
είναι η παρούσα αξία των δεδουλευμένων παροχών, λαμβάνοντας υπόψη προσαρμογές για 
τυχόν αναλογιστικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) και κόστος για υπηρεσίες παρελθόντων ετών. 
 
Το ύψος της υποχρέωσης προσδιορίζεται ετησίως βάσει αναλογιστικής μελέτης που εκπονείται 
από ανεξάρτητη αναλογιστική Εταιρεία, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προβλεπόμενης 
μονάδας υποχρέωσης (projected unit credit method). 
 
Η παρούσα αξία της προσδιορίζεται προεξοφλώντας τις εκτιμώμενες μελλοντικές χρηματοροές 
με το επιτόκιο που ισχύει για κρατικό ομόλογο υψηλής πιστωτικής διαβάθμισης, που έχει εκδοθεί 
σε νόμισμα κοινό με αυτό στο οποίο καταβάλλεται η καθορισμένη παροχή και έχει 
εναπομένουσα διάρκεια που εναρμονίζεται με τη διάρκεια της σχετικής υποχρέωσης . 
      
Τα κόστη προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στη μέση περίοδο 
έως ότου τα οφέλη του προγράμματος κατοχυρωθούν. Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες 
αναγνωρίζονται πλέον στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα και εξαιρούνται μόνιμα από τα 
Αποτελέσματα Χρήσης. 
 

3.12.3 Προγράμματα καθορισμένων εισφορών 
Τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών είναι προγράμματα για την περίοδο μετά τη λήξη 
εργασίας του υπαλλήλου κατά το οποίο η Εταιρεία πληρώνει ένα καθορισμένο ποσό σε ένα τρίτο 
νομικό πρόσωπο χωρίς άλλη υποχρέωση. 

3.12.3.1 Κρατικά ασφαλιστικά προγράμματα 
Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο κρατικό ασφαλιστικό τομέα που 
αφορά στον ιδιωτικό τομέα (ΙΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές.  
Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος του μηνιαίου μισθού του στο 
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ταμείο, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την 
συνταξιοδότηση το ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους 
εργαζόμενους.  Κατά συνέπεια, η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση για 
την πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα.  Το δουλευμένο κόστος των 
εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στη χρήση που αφορά.  Το πρόγραμμα αυτό θεωρείται και  
λογιστικοποιείται ως καθορισμένων εισφορών.  
 

3.12.3.2 Ιδιωτικά ασφαλιστικά προγράμματα 

Το προσωπικό της Εταιρείας καλυπτόταν από ασφαλιστικό νοσοκομειακό πρόγραμμα μέχρι την 
30.04.2011. Η Εταιρεία καλύπτει συνολικά, τη συμβατική οριζόμενη εισφορά ενώ η οικονομική 
διοίκηση και διαχείριση του προγράμματος ανατίθεται σε Ασφαλιστική Εταιρεία. Το δουλεμένο 
κόστος των εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. Το πρόγραμμα αυτό 
θεωρείται και λογιστικο-ποιείται ως καθορισμένων εισφορών. 

3.13 Κρατικές επιχορηγήσεις 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους και ως δουλευμένο έσοδα όταν 
αναμένεται με βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η Εταιρεία θα συμμορφωθεί με 
όλους τους προβλεπόμενους όρους. 

Κρατικές επιχορηγήσεις, όπου αποζημιώνουν την Εταιρεία έναντι εξόδων αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα έτσι ώστε να αντιστοιχίζονται με τα έξοδα που προορίζονται να αποζημιώσουν. 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις, που σχετίζονται με την αγορά ενσωμάτων παγίων, περιλαμβάνονται 
στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και μεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων, με τη σταθερή μέθοδο, με βάση την αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των αντίστοιχων 
περιουσιακών στοιχείων. 

3.14 Δανεισμός  
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για 
την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Οι εύλογες αξίες των δανείων είναι ίσες με τις λογιστικές 
τους αξίες καθώς όλα τα δάνεια φέρουν κυμαινόμενα επιτόκια.  Οι λογιστικές αξίες των δανείων 
της Εταιρείας αφορούν δάνεια σε Ευρώ. 

3.15 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως 
αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων από τις οποίες είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων 
για το διακανονισμό τους. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και 
προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να 
χρειαστεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης.  Ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται 
στις Οικονομικές Καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν 
αναγνωρίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, όταν η πιθανή εισροή 
οικονομικών ωφελειών είναι σημαντική.   Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για μελλοντικές ζημίες. 

3.16 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 
 
Έσοδα 
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλουμένων αγαθών και της παροχής 
υπηρεσιών, καθαρά από φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται 
ως εξής: 
 
 
(α) Πωλήσεις αγαθών 
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν οι σημαντικοί κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας 
έχουν μεταφερθεί στον αγοραστή, η είσπραξη του τιμήματος είναι εύλογα εξασφαλισμένη, οι 
σχετιζόμενες δαπάνες και πιθανές επιστροφές αγαθών μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα και δεν 
υπάρχει συνεχιζόμενη ανάμειξη στη διαχείριση των αγαθών.  Σε περιπτώσεις εγγύησης 
επιστροφής χρημάτων για πωλήσεις αγαθών, οι επιστροφές λογίζονται σε κάθε ημερομηνία 
ισολογισμού ως μείωση των εσόδων. 
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 (β) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται στην περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με 
βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. 
 
(γ) Έσοδα από τόκους 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται όταν ο τόκος καθίσταται δουλευμένος.  
 
(δ) Έσοδα από δικαιώματα 
Τα έσοδα από δικαιώματα λογίζονται στη βάση του δουλευμένου εσόδου, σύμφωνα με την ουσία 
των σχετικών συμβάσεων. 

(ε) Μερίσματα 
Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξής τους, δηλαδή 
όταν εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση που είναι η κατά νόμο αρμόδια να εγκρίνει την 
χορήγησή τους. 

Έξοδα 
Τα έξοδα αναγνωρίζονται  στα αποτελέσματα σε δουλευμένη βάση.  

3.17 Μισθώσεις 
Μίσθωση, κατά την οποία, ο εκμισθωτής μεταβιβάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
(κινδύνους) που απορρέουν από την κυριότητα ενός παγίου στον μισθωτή, θεωρείται ως 
χρηματοδοτική μίσθωση και λογίζεται (από τον μισθωτή) ως απόκτηση παγίου και ανάληψη μιας 
υποχρέωσης.  Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις καταχωρούνται κατά τη σύναψη της μίσθωσης, με τη 
χαμηλότερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας των μισθωμένων ενσωμάτων παγίων και της παρούσης 
αξίας των ελαχίστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα κατανέμεται στην υποχρέωση και στο 
χρηματοοικονομικό έξοδο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο πάνω στην 
ανεξόφλητη υποχρέωση. Η υποχρέωση για τα πληρωτέα μισθώματα καθαρή από το 
χρηματοοικονομικό κόστος, περιλαμβάνεται στις άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι τόκοι 
καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικών εσόδων κατά τη διάρκεια της περιόδου της 
μίσθωσης έτσι ώστε να υπάρχει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο για το υπόλοιπο της υποχρέωσης 
σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Τα ενσώματα πάγια που αποκτώνται με χρηματοδοτικές 
μισθώσεις περιέρχονται στην κυριότητα της Εταιρείας μετά την λήξη της μισθωτικής περιόδου. 

Aν από τη συμφωνία μίσθωσης δεν μεταβιβάζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις (κίνδυνοι) 
που απορρέουν από την κυριότητα ενός παγίου, τότε, η μίσθωση θεωρείται λειτουργική για το 
μισθωτή. Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων καταχωρούνται στα έξοδα με την 
πραγματοποίησή τους, ισόποσα στη διάρκεια της μίσθωσης. 

3.18 Βασικά και απομειωμένα κέρδη / ζημίες ανά μετοχή - Μερίσματα 
Τα βασικά κέρδη / ζημίες ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη ή τις ζημίες που 
κατανέμονται στους μετόχους της Εταιρείας με το μέσο σταθμικό αριθμό μετοχών που είναι σε 
κυκλοφορία κατά την διάρκεια της χρήσης. Τα απομειωμένα κέρδη / ζημίες ανά μετοχή είναι για 
την Εταιρεία τα ίδια με τa βασικά επειδή δεν υπάρχουν επιδράσεις δυνητικών τίτλων μετατρέψιμων 
σε κοινές μετοχές ούτε δικαιώματα προαιρέσεως αγοράς μετοχών.    

Τα μερίσματα, που διανέμονται στους μετόχους, απεικονίζονται σαν υποχρέωση, τη χρονική 
στιγμή κατά την οποία εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.  

3.19 Συμψηφισμός απαιτήσεων – υποχρεώσεων 
Ο συμψηφισμός απαιτήσεων με υποχρεώσεις και η απεικόνιση του καθαρού ποσού στις 
Οικονομικές Καταστάσεις, πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει νομικό δικαίωμα για 
συμψηφισμό και υπάρχει πρόθεση για διακανονισμό του καθαρού ποσού που προκύπτει από τον 
συμψηφισμό ή για ταυτόχρονο διακανονισμό. 
 

3.19 Στρογγυλοποιήσεις 
Τυχόν διαφορές σε επίπεδο δεκαδικών οφείλεται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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3. 20   Νέα πρότυπα και διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την Εταιρεία - Πρότυπα που έχουν 
εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και η Εταιρεία δεν έχει 
υιοθετήσει νωρίτερα 

 
α) Νέα πρότυπα και διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την Εταιρεία 

 
Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν συνάδουν με εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την 
προηγούμενη οικονομική χρήση εκτός από τα παρακάτω τροποποιημένα πρότυπα τα οποία η 
Εταιρεία έχει υιοθετήσει κατά την 1 Ιανουαρίου 2013, τα οποία δεν είχαν καμία ή σημαντική 
επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις ή τη δραστηριότητα: 
 
 ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων (τροποποίηση) – Παρουσίαση των 

στοιχείων του Λοιπού Συνολικού Εισοδήματος 
Η τροποποίηση αυτή αλλάζει την ομαδοποίηση των στοιχείων που παρουσιάζονται στα Λοιπά 
Συνολικά Εισοδήματα. Τα στοιχεία που μπορούν να αναταξινομηθούν (ή να "ανακυκλωθούν¨) στα 
Αποτελέσματα Χρήσης σε κάποια χρονική στιγμή στο μέλλον (για παράδειγμα, καθαρό κέρδος 
από αντιστάθμιση καθαρής επένδυσης, συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή 
αλλοδαπών δραστηριοτήτων, καθαρή μεταβολή αντισταθμίσεων ταμειακών ροών και καθαρή 
ζημία/κέρδος χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση) θα 
παρουσιάζονται χωριστά από άλλα στοιχεία τα οποία δεν θα αναταξινομηθούν ποτέ (για 
παράδειγμα, αναλογιστικά κέρδη και ζημιές σε προγράμματα καθορισμένων παροχών και 
αναπροσαρμογή οικοπέδων και κτηρίων). Η τροποποίηση επηρεάζει μόνο την παρουσίαση και 
δεν έχει καμία επίδραση στην οικονομική θέση της Εταιρείας ή στη δραστηριότητα της.  
 

 
 ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) – Συμψηφισμός 

Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων 
Οι τροποποιήσεις αυτές απαιτούν από μια εταιρεία να γνωστοποιήσει πληροφορίες για τα 
δικαιώματα συμψηφισμού και σχετικούς διακανονισμούς (πχ. διακανονισμούς εξασφαλίσεων).  Οι 
γνωστοποιήσεις αυτές παρέχουν στους χρήστες πληροφόρηση η οποία είναι χρήσιμη για την 
αξιολόγηση της επίδρασης των διακανονισμών συμψηφισμού στην κατάσταση οικονομικής 
θέσης μιας εταιρείας. Οι νέες γνωστοποιήσεις απαιτούνται για όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα 
που έχουν αναγνωριστεί και έχουν υποστεί συμψηφισμό σύμφωνα με το ΔΛΠ 32 
Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση. Οι γνωστοποιήσεις εφαρμόζονται επίσης σε 
χρηματοοικονομικά μέσα που υπόκεινται σε εκτελεστέους «κύριους διακανονισμούς 
συμψηφισμού» (master netting arrangement) ή παρόμοιους διακανονισμούς, ανεξάρτητα από 
το εάν έχουν συμψηφιστεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 32. Η τροποποίηση αυτή δεν είχε εφαρμογή στην 
Εταιρεία. 

 
 ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας  
Το ΔΠΧΑ 13 εγκαθιστά ένα ενιαίο σύνολο πηγών καθοδήγησης των ΔΠΧΑ για όλες τις 
επιμετρήσεις εύλογης αξίας. Το ΔΠΧΑ 13 δεν αλλάζει τις απαιτήσεις αναφορικά με το πότε η 
εταιρεία απαιτείται να χρησιμοποιήσει την εύλογη αξία αλλά παρέχει καθοδήγηση στο τρόπο 
επιμέτρησης της εύλογης αξίας στα ΔΠΧΑ όταν η εύλογη αξία απαιτείται ή επιτρέπεται. Το ΔΠΧΑ 13 
απαιτεί επίσης συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις εύλογης αξίας, μερικές από τις οποίες 
αντικαθιστούν τις υφιστάμενες απαιτήσεις γνωστοποίησης άλλων προτύπων, 
συμπεριλαμβάνοντας το ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις. Το παρόν πρότυπο 
δεν είχε εφαρμογή στην Εταιρεία. 
 
 Διερμηνεία 20 Δαπάνες αποκάλυψης κατά την παραγωγική φάση του ορυχείου 
Η διερμηνεία αυτή εφαρμόζεται για τις δαπάνες αποκάλυψης που πραγματοποιούνται κατά την 
διαδικασία εξόρυξης της επιφάνειας στη διάρκεια της παραγωγικής φάσης του ορυχείου  
('δαπάνες αποκάλυψης κατά την παραγωγή'). Η διερμηνεία αναφέρεται στη λογιστική απεικόνιση 
της ωφέλειας από τη δραστηριότητα αποκάλυψης. Η διερμηνεία αυτή δεν είχε εφαρμογή στην 
Εταιρεία. 
 
 
 



 

  

 

ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 
 

22 

 Το ΣΔΛΠ εξέδωσε ένα κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2009 -2011,  
το οποίο περιέχει τροποποιήσεις των προτύπων και των σχετικών βάσεων συμπεράσματος. Το 
πρόγραμμα των ετήσιων αναβαθμίσεων παρέχει ένα μηχανισμό εφαρμογής απαραίτητων αλλά 
όχι επειγουσών τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Η επίδραση αυτών των αναβαθμίσεων δεν επηρέασε 
σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις ή την δραστηριότητα της Εταιρείας.   
 
 

 ΔΛΠ 1 Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει τη 
διαφορά μεταξύ εθελοντικών πρόσθετων συγκριτικών πληροφοριών και των 
συγκριτικών   πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ ελάχιστο. Γενικά, η απαιτούμενη 
συγκριτική περίοδος που απαιτείται κατ’ ελάχιστο είναι η προηγούμενη περίοδος.  

 ΔΛΠ 16 Ενσώματα πάγια: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι τα βασικά ανταλλακτικά 
και ο εξοπλισμός συντήρησης που πληροί τον ορισμό των ενσώματων παγίων και 
εξοπλισμού δεν είναι απόθεμα. 

 ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι οι 
φόροι εισοδήματος που προκύπτουν από διανομές κατόχων συμμετοχικών τίτλων 
λογίζονται σύμφωνα με το ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος.   

 ΔΛΠ 34 Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά: Η αναβάθμιση αυτή συμμορφώνει 
τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία ανά τομέα 
πληροφόρησης με τις συνολικές υποχρεώσεις ανά τομέα πληροφόρησης στις 
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Η διευκρίνηση αυτή εξασφαλίζει επίσης τη 
συμμόρφωση των γνωστοποιήσεων στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις με τις 
ετήσιες. 

 
β) Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο 
και η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα: 
 

 ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (αναθεώρηση)  
Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2014. Ως συνέπεια των νέων προτύπων ΔΠΧΑ 11 Από κοινού συμφωνίες και ΔΠΧΑ 12 
Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις, το ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς 
επιχειρήσεις μετονομάστηκε σε ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες και 
περιγράφει την εφαρμογή της μεθόδου καθαρής θέσης στις επενδύσεις σε κοινοπραξίες πέραν 
των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις. Το πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

 

 ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση (τροποποίηση) – Συμψηφισμός 
Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων 

Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2014. Οι τροποποιήσεις αυτές διευκρινίζουν την έννοια “υφίσταται στο παρόν νομικά 
επιβαλλόμενο δικαίωμα για συμψηφισμό”. Οι τροποποιήσεις επίσης διευκρινίζουν την εφαρμογή 
των κριτηρίων συμψηφισμού του ΔΛΠ 32 στα συστήματα διακανονισμού (όπως σε κεντρικά 
συστήματα οίκων εκκαθάρισης) τα οποία εφαρμόζουν μηχανισμούς μεικτούς διακανονισμού οι 
οποίοι δεν λειτουργούν ταυτόχρονα. Το πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

 
 ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα - Ταξινόμηση και Επιμέτρηση και μεταγενέστερες 

τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7: Υποχρεωτική ημερομηνία έναρξης ισχύος και 
Γνωστοποιήσεις μετάβασης, Λογιστική Αντιστάθμισης και τροποποιήσεις των ΔΠΧΑ 9, ΔΠΧA 
7 και ΔΛΠ 39 

Όπως έχει εκδοθεί το ΔΠΧΑ 9 αντικατοπτρίζει την πρώτη φάση της εργασίας του ΣΔΛΠ για την 
αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και εφαρμόζεται κατά την ταξινόμηση και επιμέτρηση των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων όπως 
ορίζονται από το ΔΛΠ 39. Η υιοθέτηση της πρώτης φάσης του ΔΠΧΑ 9 θα έχει επίπτωση στην 
ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αλλά δεν θα έχει 
επίπτωση στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Στις επόμενες 
φάσεις, το ΣΔΛΠ θα ασχοληθεί με τη λογιστική αντιστάθμισης και την απομείωση των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Το μεταγενέστερο πακέτο τροποποιήσεων που 
εκδόθηκε το Νοέμβριο 2013 εισάγει επιπλέον λογιστικές απαιτήσεις για χρηματοοικονομικά μέσα. 
Οι τροποποιήσεις αυτές α) θέτουν σε ισχύ μια ουσιαστική αναθεώρηση της λογιστικής 
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αντιστάθμισης που θα επιτρέψει στις εταιρείες να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις δραστηριότητες 
διαχείρισης του κινδύνου τους στις οικονομικές καταστάσεις, β) επιτρέπουν τις αλλαγές για την 
αντιμετώπιση της θέματος γνωστού ως «ίδιος πιστωτικός κίνδυνος», που είχε ήδη συμπεριληφθεί 
στο ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί από μόνο του, χωρίς να 
χρειάζεται να αλλάξει οποιοσδήποτε άλλος λογιστικός χειρισμός των χρηματοοικονομικών μέσων 
και γ) απομακρύνουν την 1 Ιανουαρίου 2015 ως ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 
9 ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος για τη μετάβαση στις νέες απαιτήσεις κατά την 
προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το 
πρότυπο και την τροποποίηση αυτή. Το πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 
 
 ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, ΔΛΠ 27 Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 
Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2014.. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά το μέρος του ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ατομικές 
Οικονομικές Καταστάσεις που σχετίζεται με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, 
αναφέρεται σε θέματα που αναπτύσσονται στη Διερμηνεία 12 Ενοποίηση – Οικονομικές 
Οντότητες Ειδικού Σκοπού. Το ΔΠΧΑ 10 εγκαθιστά ένα ενιαίο μοντέλο ελέγχου που έχει εφαρμογή 
σε όλες τις εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών οντοτήτων ειδικού σκοπού. Οι 
αλλαγές που εισάγονται από το ΔΠΧΑ 10 απαιτούν από τη διοίκηση να ασκεί σημαντική κρίση 
προκειμένου να καθορίσει ποιες οντότητες ελέγχονται και, συνεπώς, είναι απαραίτητο να 
ενοποιηθούν από τη μητρική, συγκρινόμενες με τις απαιτήσεις που βρίσκονταν στο ΔΛΠ 27. Το 
πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

 
 ΔΠΧΑ 11 Από Κοινού Συμφωνίες 
Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2014. Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 Συμμετοχή σε Κοινοπραξίες  και τη 
Διερμηνεία 13 Από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες – Μη χρηματικές συνεισφορές από 
κοινοπρακτούντες. Το ΔΠΧΑ 11 καταργεί την επιλογή της αναλογικής ενοποίησης των από κοινού 
ελεγχόμενων εταιρειών. Αντί αυτού, οι από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες οι οποίες πληρούν τον 
ορισμό της κοινοπραξίας πρέπει να λογίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο καθαρής θέσης. Το 
πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

 
 ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις 
Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2014. Το ΔΠΧΑ 12 περιλαμβάνει όλες τις γνωστοποιήσεις που προηγουμένως 
εμπεριέχονταν στο ΔΛΠ 27 και σχετίζονταν με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις καθώς 
επίσης και όλες τις γνωστοποιήσεις που προηγουμένως εμπεριέχονταν στο ΔΛΠ 31 και στο ΔΛΠ 
28. Οι γνωστοποιήσεις αυτές σχετίζονται με τη συμμετοχή μιας εταιρείας σε θυγατρικές εταιρείες, 
σε από κοινού συμφωνίες, σε συγγενείς εταιρείες και δομημένες εταιρείες. Απαιτούνται επίσης μια 
σειρά από νέες γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

 
 Οδηγία μετάβασης  (Τροποποίηση του ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12) 

Η οδηγία εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου. 
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, του ΔΠΧΑ 
11 Από Κοινού Συμφωνίες και του ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις. Οι 
τροποποιήσεις αλλάζουν την οδηγία μετάβασης έτσι ώστε να παρέχουν μεγαλύτερη ελάφρυνση 
από την πλήρη αναδρομική εφαρμογή. Η ημερομηνία της «πρώτης εφαρμογής» του ΔΠΧΑ 10 
ορίζεται ως «η έναρξη της ετήσιας περιόδου στην οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 10 για πρώτη 
φορά». Η εκτίμηση για την ύπαρξη ελέγχου πραγματοποιείται κατά την «ημερομηνία της πρώτης 
εφαρμογής» αντί της έναρξης της συγκριτικής περιόδου. Εφόσον η εκτίμηση ελέγχου είναι 
διαφορετική μεταξύ ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 27/Διερμηνία 12, πρέπει να καθοριστούν οι αναδρομικές 
προσαρμογές. Ωστόσο, εάν η εκτίμηση ελέγχου είναι όμοια, δεν απαιτείται αναδρομική εφαρμογή. 
Εάν παρουσιάζονται περισσότερες από μία συγκριτικές περίοδοι, παρέχεται πρόσθετη 
ελάφρυνση που απαιτεί την επαναδιατύπωση μόνο μιας περιόδου. Για τους ίδιους λόγους το 
ΣΔΛΠ τροποποίησε το ΔΠΧΑ 11 Από Κοινού Συμφωνίες  και το ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις 
συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις για να παρέχει ελάφρυνση κατά τη μετάβαση. Το πρότυπο δεν 
έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 
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 Επενδυτικές επιχειρήσεις (Τροποποίηση του ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27) 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2014. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε μια συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων που 
χαρακτηρίζονται ως επενδυτικές επιχειρήσεις. Το ΣΔΛΠ χρησιμοποιεί τον όρο «επενδυτική 
επιχείρηση» αναφερόμενο σε επιχειρήσεις με αποκλειστικό επιχειρηματικό σκοπό την επένδυση 
κεφαλαίων προκειμένου για απόδοση από κεφαλαιακή ανατίμηση, εισόδημα από επενδύσεις ή και 
τα δύο. Η επενδυτική επιχείρηση πρέπει επίσης να αποτιμά την απόδοση των επενδύσεων στη 
βάση της εύλογης αξίας. Οι επιχειρήσεις αυτές θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν οργανισμούς 
ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, οργανισμούς επιχειρηματικών κεφαλαίων, συνταξιοδοτικών 
ταμείων, κρατικών επενδυτικών κεφαλαίων και λοιπών επενδυτικών κεφαλαίων. Σύμφωνα με το 
ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, οι επιχειρήσεις που ετοιμάζουν οικονομικές 
καταστάσεις είναι υποχρεωμένες  να ενοποιούν τις συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις στις οποίες 
ασκούν έλεγχο (δηλ. όλες τις θυγατρικές). Η τροποποίηση για τις επενδυτικές επιχειρήσεις παρέχει 
εξαίρεση στις απαιτήσεις ενοποίησης του ΔΠΧΑ 10 και απαιτεί από τις επενδυτικές επιχειρήσεις να 
επιμετρούν τις θυγατρικές αυτές σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων χρήσης αντί να τις 
ενοποιούν.  Επίσης, η τροποποίηση παραθέτει απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις επενδυτικές 
επιχειρήσεις. Το πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

 
 ΔΠΧΑ 14 Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Τιμών  
Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2016. Το ΣΔΛΠ έχει προγραμματίσει να εξετάσει τα ευρύτερα ζητήματα τιμολογιακής 
ρύθμισης και σχεδιάζει να δημοσιεύσει έγγραφο συζήτησης για το θέμα αυτό εντός του 2014. Εν 
αναμονή των αποτελεσμάτων του συνολικού έργου για δραστηριότητες με ρυθμιζόμενες τιμές, το 
ΣΔΛΠ αποφάσισε να αναπτύξει το ΔΠΧΑ 14 ως προσωρινό μέτρο. Το ΔΠΧΑ 14 επιτρέπει σε 
εκείνους που εφαρμόζουν πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ να συνεχίσουν να αναγνωρίζουν τα ποσά που 
αφορούν σε τιμολογιακές ρυθμίσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προηγούμενου πλαισίου 
λογιστικών αρχών όταν υιοθετήσουν τα ΔΠΧΑ. Ωστόσο, για να ενισχυθεί η συγκρισιμότητα με τις 
οντότητες που εφαρμόζουν ήδη τα ΔΠΧΑ και δεν αναγνωρίζουν τέτοια ποσά, το πρότυπο απαιτεί 
όπως η επίδραση της τιμολογιακής ρύθμισης παρουσιάζεται χωριστά από άλλα στοιχεία. Μια 
οικονομική οντότητα που παρουσιάζει ήδη ΔΠΧΑ οικονομικές καταστάσεις δεν δύναται να 
εφαρμόσει το πρότυπο αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Το 
πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

 
 ΔΛΠ 36 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων (Τροποποίηση) – Γνωστοποιήσεις 

ανακτήσιμου ποσού μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2014. Η τροποποίηση αυτή απομακρύνει τις ακούσιες επιπτώσεις του ΔΠΧΑ 13 στις 
γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ΔΛΠ 36. Επιπρόσθετα, η τροποποίηση απαιτεί 
γνωστοποίηση του ανακτήσιμου ποσού των περιουσιακών στοιχείων ή των ΜΔΤΡ για τα οποία 
έχει αναγνωριστεί απομείωση ή αναστραφεί απομείωση κατά τη διάρκεια της περιόδου. Το 
πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

 
 ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα (Τροποποίηση): Αναγνώριση και Επιμέτρηση - Ανανέωση 

των Παραγώγων και η συνέχιση της Λογιστικής Αντιστάθμισης 
Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
1η Ιανουαρίου 2014. Σύμφωνα με την τροποποίηση αυτή δεν απαιτείται διακοπή της λογιστικής 
αντιστάθμισης εάν ένα παράγωγο αντιστάθμισης ανανεωθεί, εφόσον πληρούνται ορισμένα 
κριτήρια. Το ΣΔΛΠ προέβη σε περιορισμένης έκτασης τροποποίηση του ΔΛΠ 39, ώστε να 
επιτραπεί η συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης σε ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες αλλάζει 
ο αντισυμβαλλόμενος ενός αντισταθμιστικού μέσου, προκειμένου για την εκκαθάριση του μέσου 
αυτού. Το πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

 
 ΔΛΠ 19 Προγράμματα καθορισμένων παροχών (Τροποποίηση): Εισφορές των εργαζομένων  
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιουλίου 2014. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους σε 
προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο στόχος της τροποποίησης είναι η απλοποίηση του 
λογιστικού χειρισμού των εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας 
των εργαζομένων, για παράδειγμα, για τις εισφορές των εργαζομένων που υπολογίζονται 
σύμφωνα με ένα σταθερό ποσοστό του μισθού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει 
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την τροποποίηση αυτή. . Η Διοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία εκτίμησης της 
επίδρασης της τροποποίησης στην οικονομική κατάσταση ή την απόδοση της. 

 
 Διερμηνεία 21: Εισφορές 
Η διερμηνεία εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2014. Η Επιτροπή διερμηνειών κλήθηκε να εξετάσει πώς μία οικονομική οντότητα θα 
πρέπει να λογιστικοποιεί στις οικονομικές της καταστάσεις τις υποχρεώσεις για πληρωμή 
εισφορών που επιβάλλονται από τις κυβερνήσεις, εκτός από φόρους εισοδήματος. Η διερμηνεία 
αυτή είναι μία διερμηνεία του ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα 
Περιουσιακά Στοιχεία. Το ΔΛΠ 37 καθορίζει τα κριτήρια για την αναγνώριση μίας υποχρέωσης, ένα 
εκ των οποίων είναι η απαίτηση να υπάρχει παρούσα υποχρέωση ως αποτέλεσμα ενός 
παρελθόντος γεγονότος (γνωστό και ως δεσμευτικό γεγονός). Η διερμηνεία διευκρινίζει ότι το 
δεσμευτικό γεγονός που δημιουργεί την υποχρέωση καταβολής εισφοράς είναι η δραστηριότητα 
που περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία που ενεργοποιεί την πληρωμή της εισφοράς. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την οδηγία αυτή. Το πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στην 
Εταιρεία. 

 

Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2010 -2012, 

το οποίο είναι μια συλλογή τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
δεν έχει ακόμη υιοθετήσει αυτές τις αναβαθμίσεις. Η Διοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία 
εκτίμησης της επίδρασης της τροποποίησης στην οικονομική κατάσταση ή την απόδοση της. 

 
 

 ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών: Η αναβάθμιση αυτή 
τροποποιεί τους ορισμούς «προϋπόθεση κατοχύρωσης» και «συνθήκες αγοράς» και 
προσθέτει τους ορισμούς «όρος απόδοσης» και «όρος υπηρεσίας» (που 
προηγουμένως ήταν μέρος του ορισμού της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης»).  

 ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο 
αντάλλαγμα σε μία απόκτηση επιχείρησης που δεν κατατάσσεται στην καθαρή θέση, 
μεταγενέστερα επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ανεξάρτητα 
από το εάν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα. 

 ΔΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τομείς: Η αναβάθμιση αυτή απαιτεί από μια οικονομική οντότητα 
να γνωστοποιεί τις κρίσεις της διοίκησης σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων 
συνάθροισης στους λειτουργικούς τομείς και διευκρινίζει ότι η οντότητα θα πρέπει να 
παρέχει συμφωνίες μεταξύ του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των τομέων και 
των περιουσιακών στοιχείων της οντότητας μόνο εάν πραγματοποιείται τακτική 
αναφορά των περιουσιακών στοιχείων του τομέα.  

 ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης αξίας: Αυτή η αναβάθμιση στην βάση συμπεράσματος 
του ΔΠΧΑ 13 διευκρινίζει ότι η έκδοση του ΔΠΧΑ 13 και η τροποποίηση των ΔΠΧΑ 9 και 
ΔΛΠ 39 δεν απομάκρυνε την δυνατότητα επιμέτρησης των βραχυπρόθεσμων 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων για τα οποία δεν υπάρχει δηλωμένο επιτόκιο, στην 
τιμολογιακή τους αξία χωρίς προεξόφληση, εφόσον η επίπτωση της μη 
προεξόφλησης είναι ασήμαντη.  

 ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα στοιχείο ενσώματων 
παγίων αναπροσαρμόζεται, η μικτή λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο 
που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας.  

 ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία 
εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικών διοικητικών στελεχών στην αναφέρουσα 
οικονομική οντότητα ή στη μητρική εταιρεία της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας, 
αποτελεί συνδεδεμένο μέρος της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας.  

 ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα άυλο 
περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρμόζεται, η μικτή λογιστική αξία του προσαρμόζεται 
κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας.  
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 Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο  κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2011 -2013, 
το οποίο είναι μια συλλογή των τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
δεν έχει ακόμη υιοθετήσει αυτές τις αναβαθμίσεις. Η Διοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία 
εκτίμησης της επίδρασης της τροποποίησης στην οικονομική κατάσταση ή την απόδοση της. 

 
 
 ΔΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι μια οντότητα 

μπορεί να επιλέξει να εφαρμόσει είτε ένα τρέχον πρότυπο ή ένα νέο πρότυπο που δεν 
είναι ακόμη υποχρεωτικό αλλά επιτρέπεται η νωρίτερη εφαρμογή του, εφόσον το 
πρότυπο αυτό εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται 
στις πρώτες ΔΠΧΑ οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής οντότητας.  

 ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 
εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του τη λογιστική αντιμετώπιση για το σχηματισμό μιας 
από κοινού συμφωνίας στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού 
συμφωνίας. 

 ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης αξίας: Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει ότι το πεδίο 
εφαρμογής της εξαίρεσης χαρτοφυλακίου που ορίζεται στην παράγραφο 52 του 
ΔΠΧΑ 13 περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν εντός του πεδίου 
εφαρμογής του ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση ή του 
ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα, ανεξάρτητα από το εάν πληρούν τον ορισμό των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 
όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση.  

 ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι ο προσδιορισμός 
του εάν μια συγκεκριμένη συναλλαγή πληροί τον ορισμό τόσο της συνένωσης 
επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, όσο και του 
επενδυτικού ακινήτου, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα, απαιτεί 
τη χωριστή εφαρμογή και των δύο προτύπων ανεξάρτητα του ενός από το άλλο.  
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4. Λειτουργικοί τομείς 
 
Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης – Επιχειρηματικοί τομείς 
 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των πλαστικών κατασκευάζοντας αναλώσιμα προϊόντα 
από πλαστικό μιας χρήσεως και υλικά συσκευασίας από πλαστικό (άκαμπτης συσκευασίας). 

 
Δευτερεύοντες τομείς πληροφόρησης 
 
Ανάλυση πωλήσεων ανά κατηγορία 
 

    2013 2012 
        

Κατασκευή πλαστικών προϊόντων   11.734.989 11.147.809 
Λοιπό Χονδρικό εμπόριο                                            2.177.081 1.094.786 

Σύνολο πωλήσεων   13.912.071 12.242.595 
 
5.  Έξοδα 
 

2013 Κόστος 
πωλήσεων 

Έξοδα 
διάθεσης 

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.159.641 289.284 85.217 1.534.143 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 6.102 361.438 41.119 408.660 
Παροχές τρίτων 1.532.259 50.145 18.356 1.600.760 
Φόροι τέλη 11.500 7.434 26.815 45.749 
Διάφορα έξοδα 1.965 508.178 7.414 517.557 
Αποσβέσεις 796.017 141.366 74.440 1.012.823 
Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων 8.096.382  - 8.096.382 
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους - 154.014 - 154.014 
Σύνολο 11.603.867 1.511.859 254.361 13.370.087 

 
 

2012 Κόστος 
πωλήσεων 

Έξοδα 
διάθεσης 

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.370.871 347.438 115.813 1.834.122 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 8.022 399.284 65.061 472.367 
Παροχές τρίτων 1.409.470 82.812 26.222 1.518.504 
Φόροι τέλη (12.798) 12.712 22.588 22.502 
Διάφορα έξοδα 514.167 (30.117) 41.026 525.077 
Αποσβέσεις 767.686 185.910 61.970 1.015.566 
Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων 6.278.801 - - 6.278.801 
Σύνολο 10.336.220 998.039 332.680 11.666.939 
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5.1 Κόστος μισθοδοσίας και απασχολούμενου προσωπικού 

Το κόστος μισθοδοσίας που περιλαμβάνεται στις Οικονομικές Καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 
 

  2013 2012 
Μισθοί και ημερομίσθια 1.134.480 1.354.593 
Εργοδοτικές εισφορές 316.829 395.202 
Αποζημιώσεις προσωπικού 18.983 47.931 
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω 
συνταξιοδότησης 40.551 34.739 
Λοιπές παροχές και έξοδα 23.300 1.657 
Σύνολο 1.534.143 1.834.122 

 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας είναι: 

  2013 2012 
Μισθωτοί 18 18 
Ημερομίσθιοι 54 62 
Σύνολο 72 80 

 
 
6.  Λοιπά έξοδα εκμεταλλεύσεως 
 

  2013 2012 
Έκτακτα έξοδα  97 6.580 
Έκτακτες ζημίες - 56.980 
Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 231.479 33.614 
Σύνολο 231.576 97.174 
 
Τα ανωτέρω ποσά αφορούν έκτακτα γεγονότα όπως ζημιές από πώληση παγίων, ζημιές από 
ανεπίδεκτους είσπραξης πελάτες λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων τα  οποία είναι μη 
επαναλαμβανόμενα γεγονότα.  

 
7.  Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 
 
  2013 2012 
Εισπραττόμενα έξοδα αποστολής αγαθών 4.008 15.023 
Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 7.215 123.147 
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων - 13.191 
Έκτακτα κέρδη 250.960 8.800 
Λοιπά έκτακτα έσοδα 318.921 48.028 
Σύνολο 581.105 208.190 

 

Το ποσό των εσόδων από αχρησιμοποίητες προβλέψεις αφορά την μειωμένη πρόβλεψη για 
αποχώρηση του προσωπικού καθώς και επανάκτηση εκτίμησης για ενδεχόμενες ζημιές που θα 
προέκυπταν από τη μη ρευστοποίηση απαιτήσεων.  
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8.  Χρηματοοικονομικά έξοδα / έσοδα 
 
  2013 2012 
Τόκοι δανείων τραπεζών  (325.268) (361.469) 
Τόκοι Χρηματοδοτικών μισθώσεων (134.722) (156.447) 
Προμήθειες εγγυητικών επιστολών  (3.261) (11.423) 
Προμήθειες προεξόφλησης επιταγών (45.081) (20.809) 
Διάφορα έξοδα τραπεζών (9.764) (19.408) 
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (518.095) (569.556) 
     
  2013 2012 
Λοιπά έσοδα κεφαλαίων 36.627 75.366 
Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα - - 
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 36.627 75.366 
 (481.468) (494.190) 

 
 
9.  Φόρος εισοδήματος 
 
Σύμφωνα με τον νέο ελληνικό φορολογικό νόμο 4110/2013, ο φορολογικός συντελεστής των 
νομικών προσώπων που εδρεύουν στην Ελλάδα, αυξήθηκε από 20% σε 26% για τις χρήσεις που 
αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2013 

Η ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις 
φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση αλλά τα κέρδη 
ή οι ζημίες που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι 
φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, 
στιγμή κατά την οποία θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι 
φορολογικές ζημίες στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που 
ακολουθούν την χρήση που αφορούν. 
 
Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης: 
 
Από τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισμένης 
Ευθύνης που οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμο 
Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 
αντίστοιχα, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του 
άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από 
τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 
Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει 
στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή 
ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών εντός δέκα ημερών από 
την καταληκτική ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από τη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων. Το Υπουργείο Οικονομικών θα επιλέξει δείγμα εταιρειών τουλάχιστον της 
τάξης του 9% για έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός 
θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι αργότερο των δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονομικών. 
 
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2006 έως και 2010 και ως εκ 
τούτου οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές, δεν έχουν καταστεί οριστικές. 
 
Σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο των σχετικών ανέλεγκτων χρήσεων είναι πιθανό να επιβληθούν 
πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα στην Εταιρεία. Η Εταιρεία θεωρεί ότι έχει σχηματίσει επαρκείς 
προβλέψεις κατά την 31.12.2013 ποσού € 200.000, έναντι των πρόσθετων φόρων που πιθανόν να 
προκύψουν κατά τους μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους, βάσει της σχετικής εμπειρίας από 
παλαιότερους φορολογικούς ελέγχους.  
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Για την Εταιρία, ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2012 διενεργήθηκε από τους νόμιμους 
ελεγκτές τους, βάσει της παρ. 5, άρθρο 82, Ν.2238/1994 χωρίς να προκύψουν σημαντικές 
φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονταν στις 
οικονομικές καταστάσεις. 

Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2013 ήδη διενεργείται από τους νόμιμους ελεγκτές τους. 
Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει να 
προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και 
απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

 
Ο φόρος εισοδήματος που έχει επιβαρύνει την κατάσταση συνολικού εισοδήματος αναλύεται ως  
ακολούθως: 

  2013 2012 
Αναβαλλόμενος φόρος (269.726) (58.001) 
Διάφοροι λοιποί φόροι - (21.881) 
  (269.726) (79.882) 

 

Η συμφωνία του φόρου εισοδήματος που εμφανίζεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος 
και του ποσού των φόρων εισοδήματος που καθορίζεται από την εφαρμογή του ελληνικού 
φορολογικού συντελεστή στις ζημιές προ φόρων συνοψίζεται στα εξής: 

 

  2013 2012 
Κέρδη/ (ζημιές)  προ φόρων 410.044 192.482 
Συντελεστής φόρου εισοδήματος 26% 20% 
Φόρος εισοδήματος 106.611 38.496 
Φορολογική επίδραση μη φορολογηθέντων 
εσόδων και εξόδων που δεν εκπίπτουν για 
φορολογικούς σκοπούς 99.505 37.335 
Φορολογικές ζημίες στις οποίες δεν 
αναγνωρίζεται αναβαλλόμενος φόρος 216.773 - 
Φόρος εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων - (21.881) 
Μόνιμες διαφορές (176.144) (133.832) 
Φορολογική επίδραση από την αλλαγή των 
φορολογικών συντελεστών (516.472) - 
 Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων (296.726) (79.882) 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικό 
δικαίωμα να συμψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών 
φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια 
φορολογική αρχή.  Οι κινήσεις των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 
έχουν ως παρακάτω:  
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Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 2012 

Μεταβολή στην 
κατάσταση 
συνολικού 

εισοδήματος 2013 
Απαιτήσεις 4.553 41.409 45.962 
Παροχές σε εργαζομένους 3.854 11.699 15.553 
Μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες 545.303 216.773 762.076 
Λοιπές απαιτήσεις 76.188 (76.188) - 

  629.898 193.693 823.591 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις    
Ενσώματες ακινητοποιήσεις  (1.761.320) (658.948) (2.420.268) 
Αναγνώριση χρηματοδοτικών μισθώσεων (1.209.789) 195.528 (1.014.261) 

 (2.971.109) (463.420) (3.434.529) 
Καθαρές αναβαλλόμενες  

(2.341.211) (269.727) (2.610.938) φορολογικές υποχρεώσεις 
 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 2011 

Μεταβολή στην 
κατάσταση 
συνολικού 

εισοδήματος 2012 
Απαιτήσεις 4.553 - 4.553 
Παροχές σε εργαζομένους 6.492 (2.638) 3.854 
Μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες 545.303 - 545.303 
Λοιπές απαιτήσεις 72.084 4.104 76.188 
  628.432 1.466 629.898 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις    
Ενσώματες ακινητοποιήσεις  (1.814.785) 53.465 (1.761.320) 
Αναγνώριση χρηματοδοτικών μισθώσεων (1.096.857) (112.932) (1.209.789) 
 (2.911.642) (59.467) (2.971.109) 
Καθαρές αναβαλλόμενες  

(2.283.210) (58.001) (2.341.211) φορολογικές υποχρεώσεις 
 

 
Η συνολική μεταβολή  στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω : 
 

  2013 2012 
Υπόλοιπο αρχής χρήσης (2.341.212) (2.283.211) 
Χρέωση λογαριασμού αποτελεσμάτων (269.726) (58.001) 
Σύνολο (2.610.938) (2.341.212) 

 Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή 
 
Οι βασικές ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση των κερδών / (ζημιών) 
που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών 
μετοχών στην διάρκεια της χρήσης, εξαιρουμένων των ιδίων κοινών μετοχών που αγοράσθηκαν 
από την επιχείρηση (ίδιες μετοχές). 
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Ο υπολογισμός αναλυτικότερα έχει ως εξής: 
 

  2013 2012 
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους  140.318 112.601 
Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών 49.577 49.577 
Βασικές ζημιές ανά μετοχή (Ευρώ/μετοχή) 2,8303 2,2712 

 
Οι απομειωμένες ζημίες ανά μετοχή για την Εταιρεία είναι οι ίδιες επειδή δεν υπάρχουν επιδράσεις 
για απομείωση  του σταθμισμένου μέσου αριθμού των μετοχών της Εταιρείας.    

 

10.  Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 
Παρατίθενται παρακάτω πίνακες με την εξέλιξη των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. 

 Οικόπεδα  Κτίρια 
 Μηχανολογικός 

εξοπλισμός  
 Μεταφορικά 

μέσα 
 Έπιπλα & λοιπός 

εξοπλισμός 
 Ακινητ/ήσεις 
υπό εκτέλεση  ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΟΣΤΟΣ

Υπόλοιπο 1 Ιαν ουαρίου 2012 3.951.850 8.946.965 14.414.889           250.814         557.892                 1.883.210        30.005.620 

Προσθήκες - 1.115        1.644.967             - 30.226                   356.286           2.032.593   

Πωλήσεις / Μειώσεις / Μεταφορές - -                -                            (75.360)         -                            (1.883.210)      (1.958.570)  

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 3.951.850 8.948.080 16.059.856           175.454         588.117                 356.286           30.079.643 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Υπόλοιπο 1 Ιαν ουαρίου 2012 - 775.175    5.243.620             197.720         338.510                 - 6.555.025   

Αποσβέσεις χρήσεως - 268.423    646.877                13.535           67.083                   - 995.919      

Αποσβέσεις πωληθέν των   - -                -                            (75.360)         -                            - (75.360)       

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 -                1.043.598 5.890.497             135.895         405.593                 -                      7.475.584   

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2012 3.951.850 7.904.482 10.169.359           39.559           182.524                 356.286           22.604.059 

ΚΟΣΤΟΣ

Υπόλοιπο 1 Ιαν ουαρίου 2013 3.951.850 8.948.080 16.059.856           175.454         588.117                 356.286           30.079.643 

Προσθήκες - 4.500        82.673                  25.000           11.199                   - 123.372      

Πωλήσεις / Μειώσεις / Μεταφορές - - (459.784)               (12.517)         (33)                        (356.286)         (828.619)     

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 3.951.850 8.952.580 15.682.744           187.937         599.284                 -                      29.374.396 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Υπόλοιπο 1 Ιαν ουαρίου 2013 -                1.043.598 5.890.497             135.895         405.593                 -                      7.475.584   

Αποσβέσεις χρήσεως -                268.454    715.811                7.916             36.852                   - 1.029.033   

Αποσβέσεις πωληθέν των   - - (186.732)               (12.517)         (33)                        - (199.281)     

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 -                1.312.052 6.419.576             131.295         442.412                 -                      8.305.336   

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2013 3.951.850 7.640.528 9.263.168             56.642           156.871                 -                      21.069.060 

 
Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2013, υφίστανται υποθήκες και 
προσημειώσεις ύψους € 2.500.000  προς εξασφάλιση δανείων τα οποία με 31 Δεκεμβρίου 2013 
ήταν € 1.928.966.  

Εάν εφαρμοζόταν η μέθοδος του κόστους, η λογιστική αξία των κατηγοριών των παγίων 
περιουσιακών στοιχείων (οικόπεδα – κτίρια – μηχανολογικός εξοπλισμός) που τηρούνται σε 
εύλογη αξία θα ανερχόταν για την Εταιρεία σε € 9.138.109.  
 
Από τα πάγια στοιχεία της εταιρίας, ποσό αξίας κτήσεως € 9.322 χιλ. αφορά ενσώματες 
ακινητοποιήσεις που αποκτήθηκαν με μίσθωση και αφορούν αποκλειστικά μηχανολογικό 
εξοπλισμό με αντίστοιχες σωρευμένες αποσβέσεις ποσού € 2.383 χιλ. και αναπόσβεστο υπόλοιπο 
ποσού € 6.940.  
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11. Ασώματα πάγια στοιχεία 
 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν λογισμικό και αναλύονται ως εξής: 
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 156.049 
Προσθήκες - 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 156.049 
  
ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 (136.614) 
Αποσβέσεις χρήσης (7.761) 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 (144.375) 
  
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2012 11.674 
  
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 156.049 
Προσθήκες 57.042 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 213.091 
  
ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 (144.375) 
Αποσβέσεις χρήσης (6.331) 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 (150.706) 
  
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2013 62.384 
 

Οι αποσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων κατανέμονται στο κόστος πωλήσεων, 
στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διαθέσεως. 

 

12.  Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
Στις λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αφορούν εγγυήσεις σε: 
  

  2013 2012 
ΔΕΗ 22.204 22.204 
Ενοικίων 940 940 
Αυτοκινήτων 1.440 3.096 
Υπόλοιπο τέλους χρήσης  24.584 26.241 

 
  

13.  Αποθέματα 
 

  2013 2012 
Εμπορεύματα 154.145 116.670 
Προϊόντα Έτοιμα - Ημιτελή 1.405.886 1.948.228 
Πρώτες και βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα ανταλλακτικά 876.411 734.224 
Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων 246.167 159.695 
Μείον πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων  - - 
Σύνολο 2.682.608 2.958.817 

 
 
 
 



 

  

 

ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 
 

34 

14.  Εμπορικές απαιτήσεις 
 

   2013 2012 
Πελάτες 2.532.681 2.211.616 
Μείον πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες (134.327) (24.815) 
  2.398.354 2.186.801 
Μεταχρονολογημένες  επιταγές  464.871 656.726 
Σύνολο 2.863.225 2.843.527 

 

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συμπίπτουν περίπου με τις λογιστικές αξίες. Η είσπραξη των 
απαιτήσεων από πωλήσεις στο εσωτερικό κυμαίνεται μεταξύ 60-100 ημέρες και των απαιτήσεων 
από πωλήσεις στο εξωτερικό κυμαίνονται μεταξύ 30-90 ημέρες.   

Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται ως εξής: 

  2013 2012 
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 24.815 24.815 
Επιβάρυνση αποτελεσμάτων χρήσης  109.512 - 
Μείον: Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη - - 
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 134.327 24.815 

 

Η ενηλικίωση υπολοίπων πελατών αναλύεται ως εξής: 

 

  2013 2012 
Εκπρόθεσμα 0 - 60 ημέρες  1.055.732 909.929 
Εκπρόθεσμα 61 - 90 ημέρες  1.254.765 1.393.328 
Εκπρόθεσμα 91 -120 ημέρες  401.718 341.223 
Εκπρόθεσμα > 121 151.010 199.047 
Υπόλοιπο τέλους χρήσης  2.863.225 2.843.517 

 

15.  Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 
  2013 2012 

Απαιτήσεις από Δημόσιο 369.716 16.107 
Χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών - 32.499 
Λοιποί χρεωστικοί λογαριασμοί 364.129 1.040.557 
Μείον: πρόβλεψη για επισφαλείς λοιπές 
απαιτήσεις (44.502) - 
Σύνολο 689.343 1.089.163 

 
Στον λογαριασμό  Λοιποί Χρεωστικοί Λογαριασμοί περιλαμβάνεται και ποσό € 317.746,62 που έχει 
δοθεί στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας για τη διεκπεραίωση διαφόρων 
υποθέσεών της, και αναμένεται να εκκαθαριστεί κατά την τρέχουσα περίοδο. 
 
 
16.  Χρηματικά  διαθέσιμα 
 
  2013 2012 
Ταμείο  351 1.973 
Καταθέσεις όψεως & Προθεσμίας  1.581.207 650.692 
Σύνολο 1.581.558 652.665 
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17. Μετοχικό κεφάλαιο 
 
  2013 2012 
Μετοχικό Κεφάλαιο (49.577 * € 33) 1.636.041 1.636.041 
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 287.601 287.601 
Σύνολο 1.932.642 1.932.642 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2013 ανέρχεται σε € 1.636.041 διαιρούμενο 
σε 49.577 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας € 33,00 (σε απόλυτο ποσό) εκάστη.  

 

18. Αποθεματικά  
 

  2013 2012 
Τακτικό αποθεματικό  265.575 265.575 
Αποθεματικό αναπροσαρμογής 7.947.782 7.947.782 
Αφορολόγητα και Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων 5.311.235 5.616.006 

  13.524.591 13.829.363 

 

Τακτικό αποθεματικό 
Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι Εταιρείες υποχρεούνται από τα κέρδη της 
χρήσης να σχηματίσουν το 5% ως τακτικό αποθεματικό, μέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της ζωής της επιχείρησης απαγορεύεται 
η διανομή του τακτικού αποθεματικού.   
 
Αποθεματικό αναπροσαρμογής παγίων 
Το αποθεματικό αυτό απεικονίζει τις αλλαγές στην εύλογη αξία των ενσώματων ακινητοποιήσεων 
της Εταιρείας. Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία τα αποθεματικά αναπροσαρμογής παγίων 
δεν δύνανται να διανεμηθούν στους μετόχους. 
 

Αφορολόγητα και Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων  
 
Τα αφορολόγητα αποθεματικά σχηματίσθηκαν σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία και 
εξαιρούνται της φορολογίας με την προϋπόθεση ότι δεν θα διανεμηθούν ως μερίσματα στους 
μετόχους. Η εταιρία δεν προτίθεται να τα διανείμει και για το λόγο αυτό δεν υπολογίστηκε φόρος 
εισοδήματος επ’ αυτών. 
 
 
Μερίσματα 
Σύμφωνα με την Ελληνική εταιρική νομοθεσία, οι εταιρίες υποχρεούνται κάθε χρήση να διανέμουν 
σε μετρητά, κάθε έτος στους μετόχους ποσοστό τουλάχιστον 35% επί των καθαρών κερδών, μετά 
την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και ορισμένων κερδών από την εκποίηση μετοχών που 
περιγράφονται στην παρ. 1, του άρθρου 3, του Α.Ν. 148/1967. Οι άνω διατάξεις δεν 
εφαρμόζονται, αν η Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 65% αποφασίσει 
σχετικά. Στην περίπτωση αυτή, το μη διανεμόμενο μέρισμα μεταφέρεται στα βιβλία της ανώνυμης 
εταιρείας σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση. Το αποθεματικό αυτό 
υποχρεούται η ανώνυμη εταιρεία, εντός τετραετίας από το χρόνο σχηματισμού του να το 
κεφαλαιοποιήσει, με έκδοση νέων μετοχών που παραδίδει δωρεάν στους δικαιούχους. (παρ. 2 
άρθρου 3 Α.Ν. 148/1967). Οι άνω διατάξεις των παρ. 1 και 2 δεν εφαρμόζονται, εφόσον το 
αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 70% τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου. Η Ελληνική εταιρική νομοθεσία επίσης απαιτεί να πληρούνται συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις για την διανομή μερίσματος, οι οποίες έχουν ως εξής: 
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Απαγορεύεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους εάν η καθαρή θέση της Εταιρείας, όπως 
εμφανίζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης μετά από αυτή την διανομή είναι μικρότερη από 
τα ίδια κεφάλαια πλέον των μη διανεμομένων αποθεματικών. 

 
Απαγορεύεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους εάν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων 
πρώτης εγκατάστασης είναι μεγαλύτερο από τα έκτακτα αποθεματικά συν το υπόλοιπο κερδών 
εις νέο. 

 
Δεν καταβλήθηκαν μερίσματα για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010. Επιπλέον δεν έχει 
προταθεί λόγω ζημιών η διανομή μερίσματος για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011. 
 

19. Υποχρεώσεις από Χρηματοδοτικές Μισθώσεις: 
 
Οι υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι οι εξής: 

 
 Η Εταιρεία έχει συνάψει συνολικά τρεις (5) συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης για την 

μίσθωση μηχανημάτων συνολικής αξίας € 9.322.709,35, διάρκειας έως τον Σεπτέμβριο του 
2017, πληρωτέα σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις και επιτόκιο από 3,35% έως 4,30%. 

 
Ειδικότερα οι υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

  2013 2012 
Υποχρέωση από χρηματοδοτική μίσθωση  2.504.859 3.642.120 

Μείον: Βραχυπρόθεσμο μέρος (845.096) (784.398) 

 Μακρoπρόθεσμο μέρος 1.659.763 2.857.722 

 
Οι μελλοντικές ελάχιστες καταβολές των χρηματοδοτικών μισθώσεων σε σχέση με την παρούσα 
αξία των καθαρών ελάχιστων καταβολών για τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά την 31η Δεκεμβρίου 
2013 και 2012 αναλύονται ως εξής: 
 

 
 

 

 2013 

 
Ελάχιστες 
καταβολές 

Παρούσα αξία 
καταβολών 

   
Έως ένα χρόνο 918.585 845.096 
Μετά από ένα χρόνο και έως και πέντε χρόνια 1.722.594 1.659.763 
Πάνω από πέντε χρόνια - - 
Σύνολο ελάχιστων καταβολών χρηματοδοτικής μίσθωσης 2.641.178 2.504.859 
Μείον:  
Ποσά που αποτελούν χρηματοοικονομικά έξοδα (136.319) - 
Παρούσα αξία ελάχιστων καταβολών χρηματοδοτικής μίσθωσης 2.504.859 2.504.859 

 2012 

 
Ελάχιστες 
καταβολές 

Παρούσα αξία 
καταβολών 

   
Έως ένα χρόνο 918.585 845.096 
Μετά από ένα χρόνο και έως και πέντε χρόνια 2.858.257 2.797.024 
Πάνω από πέντε χρόνια - - 
Σύνολο ελάχιστων καταβολών χρηματοδοτικής μίσθωσης 3.776.842 3.642.120 
Μείον:  
Ποσά που αποτελούν χρηματοοικονομικά έξοδα (134.722) - 
Παρούσα αξία ελάχιστων καταβολών χρηματοδοτικής μίσθωσης 3.642.120 3.642.120 
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20. Μακροπρόθεσμα - Βραχυπρόθεσμα Δάνεια  
 

α) Μακροπρόθεσμα Δάνεια: 
 
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και 2012 αναλύονται ως 
εξής: 
 
 

 2013 2012 
   
Μακροπρόθεσμα δάνεια 2.928.966 3.850.314 
Σύνολο 2.928.966 3.850.314 
Μείον βραχυπρόθεσμο μέρος:   
Μείον πληρωθέντα έξοδα Ομολογιακών  Δανείων (1.162.792) (921.348) 
Μακροπρόθεσμο μέρος 1.766.174 2.928.966 

 
Η Εταιρεία διατηρεί μακροπρόθεσμο δανεισμό, το μέσο τραπεζικό επιτόκιο δανεισμού στην 
διάρκεια του 2013 ανέρχονταν σε 8,9% (2012: 8,6%). 
 
 

β) Βραχυπρόθεσμα Δάνεια: 
 
 
Η Εταιρεία διατηρεί βραχυπρόθεσμο δανεισμό, το μέσο τραπεζικό επιτόκιο δανεισμού στην 
διάρκεια του 2013 ανέρχονταν σε 8,9% (2012: 8,6%). 
 
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα εγκεκριμένα όρια βραχυπρόθεσμου δανεισμού του καθώς 
επίσης και το χρησιμοποιηθέν ποσό. 

 
 

 2013 2012 
   

Όριο χρηματοδότησης 524.711 876.981 
Μη χρησιμοποιηθέν όριο - - 

Χρησιμοποιηθέν όριο 524.711 876.981 
 

21.  Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 
 
Σύμφωνα με τον Ελληνική εργατική νομοθεσία, οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι αποζημίωσης σε 
περιπτώσεις απόλυσης ή συνταξιοδότησης ποσού που σχετίζεται με τις αποδοχές του 
εργαζομένου, τη διάρκεια υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). 
Οι εργαζόμενοι που παραιτούνται (εκτός από αυτούς με περισσότερα από 15 χρόνια υπηρεσίας) 
ή απολύονται με αιτία δεν δικαιούνται πληρωμής. Η οφειλόμενη αποζημίωση σε περίπτωση 
συνταξιοδότησης είναι ίση με το 40% της αποζημίωσης που θα ήταν πληρωτέα σε περίπτωση 
αναίτιας απόλυσης.  
Η πρόβλεψη για αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις Οικονομικές 
Καταστάσεις.  
Η συμφωνία της εκτιμώμενης μελλοντικής υποχρέωσης παροχών και της πρόβλεψης για 
αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία που εμφανίζεται στις Οικονομικές 
Καταστάσεις της Εταιρείας είναι η ακόλουθη: 
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Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31 Δεκεμβρίου 2011 77.909 
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης  31.180 
Χρηματοοικονομικό κόστος   3.559 
Απόσβεση μη καταχωρημένων Αναλογιστικών (κερδών)/ ζημιών - 
Πληρωθείσες αποζημιώσεις  (47.931) 

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31 Δεκεμβρίου 2012 64.717 
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης  40.550 

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31 Δεκεμβρίου 2013 105.268 
 
 

22. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 
 
Το ποσό των ευρώ 74.604 αφορά το υπόλοιπο των επιχορηγήσεων για διάφορα προγράμματα 
επιχορηγούμενων επενδύσεων τα οποία είναι σε εξέλιξη. Όταν οι επενδύσεις αυτές ολοκληρωθούν 
αναμένεται να εισπραχθούν επιπλέον κρατικές επιχορηγήσεις ποσού € 162.500 περίπου.  
 

23. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 

  2013 2012 
Προμηθευτές 2.981.804 1.906.548 
Επιταγές Πληρωτέες 238.539 50.391 
Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών 421.462 815.652 
Πιστωτές διάφοροι 41.438 66.701 
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία 63.753 75.622 
Δεδουλευμένα έξοδα - 44.656 
Σύνολο 3.746.996 2.959.570 

 

Η εταιρία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα 
που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να προκύψουν 
ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Δεν αναμένονται πρόσθετες 
πληρωμές, κατά την ημερομηνία σύνταξης αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
 
Οι όροι πληρωμής των προμηθευτών του εσωτερικού κυμαίνονται ανάλογα με το είδος του 
προμηθευτή από 90 έως και 120 ημέρες. Όσον αφορά τους προμηθευτές εξωτερικού οι μέρες 
εξόφλησης κυμαίνονται από 30 μέχρι και 120 ημέρες. Οι μέσες σταθμικές μέρες εξόφλησης 
προμηθευτών εξωτερικού είναι 80 ημέρες ενώ οι αντίστοιχες για προμηθευτές εσωτερικού είναι 110 
ημέρες.  
 

24. Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 
 

  2013 2012 
Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρήσεων 200.000 200.000 
Λοιπές υποχρεώσεις για φόρους 13.509 21.680 
  213.509 221.680 
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25. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 
 
Δεν υπάρχουν  συναλλαγές  με συνδεδεμένα πρόσωπα όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Λ.Π 24 πλην 
της περίπτωσης της προκαταβολής ποσού € 317.746,62 που έχει δοθεί στον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας για τη διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεων.   

 

26. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις/ Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές  
 
Η Εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα 
που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας μεταξύ των οποίων και απόφαση 
του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για διακοπή επιχορήγησης ασφαλιστικών 
εργοδοτικών εισφορών συνολικού ποσού 286.572,06€ στα πλαίσια του προγράμματος 
«Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των 
εργοδοτικών εισφορών, για την διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας. Η εταιρεία επί 
της ανωτέρω απόφασης κατέθεσε ένσταση η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει εξετασθεί από τα 
αρμόδια όργανα. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις. Δεν αναμένονται πρόσθετες πληρωμές, μετά την ημερομηνία σύνταξης αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων. 

 

Δεν υπάρχουν πέραν των ανωτέρω λοιπές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή 
διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή την 
λειτουργία της Εταιρείας. 

 

27.   Μεταγενέστερα γεγονότα 
 
 
Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα της 31 Δεκεμβρίου 2013 γεγονότα τα οποία επηρεάζουν 
ουσιωδώς την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας που θα έπρεπε να 
αναφερθούν στις σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων.  

 
 
 

Λάρισα, 30 Απριλίου 2014 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
& 

Δ/νων Σύμβουλος του  Δ.Σ. 

 
Το Μέλος του Δ.Σ. 

 
Ο Διευθυντής των 

Οικονομικών Υπηρεσιών 
  

 
 

 

Ιωάννης Τσερέπας Κυριακή Χατζηεφραιμίδου  Αλέξανδρος Χασιώτης 
Άδεια Ο.Ε.Ε. 90834 Α΄ Τάξης 
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