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Κύριοι Μέτοχοι,  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλουµε στη Γενική Συνέλευσή σας τις Οικονοµικές 

Καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31.12.2016 µε τις παρατηρήσεις µας πάνω σε 

αυτές.  
 
Σηµαντικά Γεγονότα  

Η χρήση 2016 αποτελεί την όγδοη οικονοµική χρήση εφαρµογής από την Εταιρεία των ∆ιεθνών 

Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ). Η Εταιρεία στην χρήση 2016 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 και η αυξηµένη παραγωγικότητα. 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 εταιρεία παροχής τέτοιων υπηρεσιών. Η εταιρεία 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 31/12/2016 κρίνεται ικανοποιητική. 

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2016 είναι αυξηµένα και ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 17.882.648 έναντι 

Ευρώ 16.382.477  της προηγούµενης χρήσεως. 

 

Τα κυριότερα µεγέθη της χρήσης 1.1 – 31.12.2016 έχουν ως εξής: 

 

ΕΤΑΙΡΙΑ 1.1 - 31.12.2016 1.1 - 31.12.2015 ∆ (%) 

Κύκλος Εργασιών 18.796.556 20.177.052 -6,84% 

Λειτουργικό Αποτέλεσµα (EBITDA) 3.820.890 1.774.140 115,37% 

Κέρδη προ φόρων 2.556.467 447.381 471,43% 

Καθαρά κέρδη χρήσεως µετά από 

φόρους 

1.500.171 (336.050) 546,41% 

Περιθώριο EBITDA 20,33% 8,79% 131,18% 

 

Ακολουθούν οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της εταιρείας ώστε να παρέχουν πληρέστερη 

πληροφόρηση για τη χρήση που έκλεισε :  
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∆ΕΙΚΤΕΣ 
 

Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης 1.1 - 31.12.2016 1.1 - 31.12.2015 

Κυκλοφορούν ενεργητικό/Σύνολο ενεργητικού 37,28% 34,20% 

Πάγιο ενεργητικό/Σύνολο ενεργητικού 62,72% 65,80% 

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο 

ενεργητικό. 

Ίδια κεφάλαια/Σύνολο υποχρεώσεων 151,23% 122,68% 

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονοµική αυτάρκεια της Εταιρείας. 

Σύνολο υποχρεώσεων/Σύνολο παθητικού 39,80% 44,91% 

Ίδια κεφάλαια/Σύνολο παθητικού 60,20% 55,09% 

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας. 

Ίδια κεφάλαια/Πάγιο ενεργητικό 95,97% 83,72% 

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθµό χρηµατοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια 

Κεφάλαια. 

Κυκλοφορούν ενεργητικό/Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 243,61% 166,63% 

Ο ανωτέρω δείκτης απεικονίζει την γενική ρευστότητα της οικονοµικής µονάδος. 

Αριθµοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 1.1 - 31.12.2016 1.1 - 31.12.2015 

Καθαρό περιθώριο κέρδους προ φόρων 13,60% 2,22% 

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων/Ίδια κεφάλαια 14,30% 2,73% 

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.  

Μικτά αποτελέσµατα/Πωλήσεις αποθεµάτων & υπηρεσιών 23,52% 14,61% 

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί των πωλήσεων της 
εταιρείας. 

 
 
 
∆ιαχείριση 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 

 

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

4. Αυξοµείωση     Ο ρυθµός µεταβολής των τιµών πώλησης δεν συµπίπτει µε το ρυθµό 
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τιµών πρώτων 
υλών 

 

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. 

 

Η διαχείριση της ρευστότητας γίνεται µε συνδυασµό ρευστών διαθεσίµων και εγκεκριµένων 

τραπεζικών πιστώσεων. Η εταιρεία µεριµνά ώστε να υπάρχουν πάντα εξασφαλισµένες τραπεζικές 

πιστώσεις προς χρήση, έτσι ώστε να περιορίζεται όσο είναι δυνατόν ο κίνδυνος ρευστότητας.  

 
∆ιαχείριση κεφαλαίου 

Στόχος της εταιρείας 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. 
 
Ακίνητα 
Η εταιρεία, κατέχει τα εξής ακίνητα: 

∆ύο 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 ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας και περιβάλλοντος της 

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας έχουν κατασκευασθεί νέες κτιριακές συνολικής επιφανείας 

9.218,46 τετ. µέτρα. 

 
∆ραστηριότητα στον τοµέα ερευνών και  ανάπτυξης 

Η εταιρεία δε 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. 
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Μερισµατική Πολιτ ική  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ λαµβάνοντας υπ’ όψη τα αποτελέσµατα της χρήσης 2016, 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 συγκληθείτονΙούνιο του2017, να µην διανεµηθεί 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 

∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού που να επηρεάζουν την 

οικονοµική κατάσταση της εταιρείας.  

 
Προβλεπόµενη πορεία 
Κατά την προσεχή περίοδο ήδη έχουν δροµολογηθεί προσπάθειες, για µεγαλύτερη βελτίωση της 
δραστηριότητας και της οικονοµικής θέσης της εταιρείας. Το ∆ιοικητικό συµβούλιο, εκτιµά ότι στη 
χρήση 2017, 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, 1 Ιουνίου 2017 

     

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΡΕΠΑΣ   
ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ∆ΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΗ  
  

ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙ∆ΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

          
          
          

Πρόεδρος του ∆.Σ.& 
∆ιευθύνων Σύµβουλος 

  Μέλος του ∆.Σ.   Μέλος του ∆.Σ. 



 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

ΠΠρροοςς  ττοουυςς  ΜΜεεττόόχχοουυςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  

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

  

ΈΈκκθθεεσσηη  ΕΕλλέέγγχχοουυ  εεππίί  ττωωνν  ΧΧρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκώώνν  ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν  
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από την 
κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2016, 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  ∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς  γγιιαα  ττιιςς  ΧΧρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκέέςς  ΚΚαατταασσττάάσσεειιςς  
 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 χρηµατοοικονοµικών 
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 χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε 
βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού 
έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία (ΦΕΚ/Β'/2848/23.10.2012). 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 χρηµατοοικονοµικές 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 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 
περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηµατοοικονοµικών 

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 χρηµατοοικονοµικών 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 χρηµατοοικονοµικών 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 ∆ιεθνή 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.  
  

  

  

  

  



 

ΓΓννώώµµηη  µµεε  ΕΕππιιφφύύλλααξξηη  
 
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέµατος που µνηµονεύεται στην παράγραφο ‘Βάση 
για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016, τη 
χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία 
αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
  

  

  

ΈΈκκθθεεσσηη  εεππίί  ΆΆλλλλωωνν  ΝΝοοµµιικκώώνν  κκααιι  ΚΚααννοοννιισσττιικκώώνν  ΑΑππααιιττήήσσεεωωνν  
 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ' εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (µέρος Β) 

του Ν. 4336/2015, σηµειώνουµε ότι: 
α) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο αυτής 
αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016. 
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την Εταιρεία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουµε 

εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου. 

  
 

 
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2017 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 

∆όκοςΑθ. Γεώργιος 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 38241 

 
HBP Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ε.Π.Ε. 

Μέλος της MorisonKSi 
Ιφιγενείας 81 &Βελικοπούλου, 142 31 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 152 
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ΕΤΗΣΙΕΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
 
 
 
 

για την οικονοµική χρήση 
 

από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 

 
 
Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των  Οικονοµικών Καταστάσεων 
 

  

Σηµ.

01.01-

31.12.2016

01.01-

31.12.2015

Έσοδα 4        18.796.556       20.177.052 

Κόστος πωλήσεων 5      (14.376.028)     (17.228.896)

Μικτό κέρδος         4.420.528         2.948.156 

Έξοδα διάθεσης 5        (1.707.769)       (2.136.473)

Έξοδα διοίκησης 5           (267.037)          (265.373)

Λοιπά έξοδα εκµετάλευσης 6              (33.443)             (39.529)

Λοιπά έσοδα εκµετάλευσης 7             422.306            274.677 

Χρηµατοοικονοµικά  έσοδα 8                14.578               17.031 

Χρηµατοοικονοµικά  έξοδα 8           (292.696)          (351.108)

 Κέρδη  προ φόρων         2.556.467            447.381 

Φόρος εισοδήµατος 9        (1.056.296)          (783.431)

Καθαρά Κέρδη/(Ζηµιές) µετά από φόρους (Α)         1.500.171          (336.050)

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Β)                        -   

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Α) + (Β)         1.500.171          (336.050)

Κέρδη/ (Ζηµιές) ανά µετοχή (βασικές και αποµειωµένες) 9             30,2594            (6,7783)

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)
        3.820.890         1.774.140 
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KATΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 

 
Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 

Σηµ. 31.12.2016 31.12.2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 10 18.572.992 19.499.396

Ασώµατα πάγια στοιχεία 11 35.429 43.755

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 12 24.584 24.584

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων              18.633.005              19.567.735 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέµατα 13 2.103.449 2.078.984

Εµπορικές απαιτήσεις 14 1.403.933 1.725.852

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 15 1.074.808 880.332

Χρηµ/κά  περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα σε εύλογη αξία 

µέσω αποτελεσµάτων 86.327 86.327

Χρηµατικά  διαθέσιµα 16 6.406.306 5.397.046

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού              11.074.823              10.168.541 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ              29.707.829              29.736.276 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ιδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 17 1.636.041 1.636.041

Μετοχικό κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 17 287.601 287.601

Λοιπά αποθεµατικά 18 13.406.260 13.406.260

Τακτικό Αποθεµατικό 18 265.575 265.575

Κέρδη εις νέον                 2.287.172                    787.000 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων              17.882.648              16.382.477 

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

Μακροπρόθεσµα δάνεια 20 2.403.771 1.765.061

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 19                                  - 1.131.232

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 286.569 286.569

Επιχορηγήσεις 22 40.448 51.935

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 21 111.467 115.435

Αναβαλλόµενες  φορολογικές υποχρεώσεις 9 4.436.830 3.900.954

Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων                 7.279.084                 7.251.185 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Προµηθευτές 23 2.220.144 3.302.654

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 20 413.932 896.902

Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπροθέσµων  δανείων 20                    549.000 217.470

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 19                                  - 428.947

Φόρολογικές υποχρεώσεις 24 562.013 187.273

∆εδουλευµένες και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 23                    801.008 1.069.368

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων                 4.546.097                 6.102.615 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ              29.707.829              29.736.276 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

 
 
Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των  Οικονοµικών Καταστάσεων 
 

Μετοχικό 

κεφάλαιο         
Υπέρ το άρτιο

Λοιπά 

αποθεµατικά

Αφορολόγητο 

αποθεµατικό N. 

3299/2004

Κέρδη  εις νέο Σύνολο

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου 2015 1.636.041 287.601 13.406.260 265.575 1.123.050 16.718.527

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από 

φόρους
                       -                         -                       -                                     -            (336.050)        (336.050)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 31 ∆εκεµβρίου 2015 1.636.041 287.601 13.406.260 265.575              787.000 16.382.477

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου 2016 1.636.041 287.601 13.406.260 265.575 787.000 16.382.477

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από 

φόρους
                       -                         -                       -                                     -           1.500.171       1.500.171 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 31 ∆εκεµβρίου 2016 1.636.041 287.601 13.406.260 265.575           2.287.172 17.882.648
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 
Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των  Οικονοµικών Καταστάσεων 

 
 

01.01-

31.12.2016

01.01-

31.12.2015

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων      2.556.467          447.381 

Προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 997.792  1.003.994  

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων          (11.487)          (11.311)

(Κέρδη) / Ζηµίες από πώληση ενσώµατων και ασώµατων παγίων          (46.666)              7.794 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα          278.117          334.077 

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις          103.187          535.361 

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού              3.968 810  

Λειτουργικό κέρδος προ µεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 3.881.380  2.318.105  

(Αύξηση)/Μείωση:

Αποθέµατα (24.465) 347.515  

Εµπορικές απαιτήσεις 218.732  865.038  

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις (194.477) 109.542  

Αύξηση/(Μείωση):

Προµηθευτές (1.082.510) 446.982  

∆εδουλευµένες και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις (294.891) 650.560  

Πληρωµές για αποζηµίωση προσωπικού          (36.135) (17.153)

Φόροι πληρωθέντες        (262.232)          (10.503)

Ταµειακές εισροές / (εκροές) από / (για) λειτουργικές 

δραστηριότητες
2.205.402  4.710.085  

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές / (Πωλήσεις) ενσώµατων παγίων στοιχείων          (78.586)        (206.801)

Αγορές ασώµατων παγίων στοιχείων            (7.030)            (1.761)

Πωλήσεις ενσώµατων και ασώµατων παγίων στοιχείων          105.750            11.800 

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα            14.578            17.031 

(Aγορές)/πωλήσεις χρηµ/κών  στοιχείων αποτιµώµενα σε εύλογη 

αξία µέσω αποτελεσµάτων
                      -                (153)

Ταµειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες            34.713       (179.884)

Ταµειακές ροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες

Καθαρή µεταβολή χρηµατοδοτικής µίσθωσης    (1.560.179)        (439.821)

Καθαρή µεταβολή µακροπρόθεσµου δανεισµού          638.710          (82.703)

Καθαρή µεταβολή βραχυπρόθεσµου δανεισµού        (151.441)        (733.126)

Τόκοι πληρωθέντες        (157.945) (305.138)

Ταµειακές εισροές / (εκροές) από / (για) χρηµατοοικονοµικές 

δραστηριότητες
   (1.230.855)    (1.560.789)

Καθαρή αύξηση χρηµατικών διαθεσίµων 1.009.260  2.969.413  

Χρηµατικά διαθέσιµα στην αρχή του έτους 5.397.046 2.427.634

Χρηµατικά διαθέσιµα στο τέλος του έτους 6.406.306 5.397.046
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 

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 ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.). Οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 01.06.2017 
 
 
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 ∆εκεµβρίου 2016 σε 
103 άτοµα (31 ∆εκεµβρίου 2015: 87 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 2016. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς (∆ΠΧΑ) 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 ∆ΠΧΑ, απαιτεί τη χρήση κρίσιµων 
λογιστικών εκτιµήσεων. Επίσης απαιτείται η κρίση της ∆ιοίκησης 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις για την 
χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2016, στις 1 Ιουνίου 2017. 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 ∆ιοίκησης 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 ∆ιοίκηση 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 ∆ΛΠ 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 
∆ιοίκηση 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 
∆ιοίκησης 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 
(α) Μετατροπή Ξένων Νοµισµάτων: Το νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας είναι 
το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε άλλα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ χρησιµοποιώντας τις 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ήταν σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κατά την 
ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων τα νοµισµατικά στοιχεία του ενεργητικού και 
παθητικού που είναι εκφρασµένα σε άλλα νοµίσµατα προσαρµόζονται ώστε να αντανακλούν τις 
τρέχουσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες. 
 
Τα κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τη αποτίµηση τέλους χρήσεως νοµισµατικών στοιχείων 

σε ξένα νοµίσµατα απεικονίζονται στις επισυναπτόµενες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος. Τα 
κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από συναλλαγές απεικονίζονται επίσης στις καταστάσεις συνολικού 
εισοδήµατος.  
 

(β) Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία: Τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός αποτιµώνται στο 
κόστος κτήσης, µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις αποµείωσής τους. Οι 

επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης στην οποία πραγµατοποιούνται. 
Σηµαντικές βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές 
προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή, αυξάνουν την ικανότητα παραγωγής ή βελτιώνουν την 
αποδοτικότητα των αντίστοιχων παγίων. Τα στοιχεία των παγίων διαγράφονται κατά την πώλησή ή 
την απόσυρσή τους ή όταν δεν αναµένονται περαιτέρω οικονοµικά οφέλη από τη συνεχιζόµενη 

χρήση τους. 
 
Τα κέρδη ή οι ζηµίες που προκύπτουν από την διαγραφή ενός παγίου περιλαµβάνονται στα 
αποτελέσµατα χρήσης κατά την οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο. 
 

(γ) Αποσβέσεις Ενσώµατων Παγίων Στοιχείων: Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε βάση τη 

σταθερή µέθοδο µε συντελεστές οι οποίοι προσεγγίζουν τις σχετικές ωφέλιµες διάρκειες ζωής των 
σχετικών παγίων. Οι συντελεστές που χρησιµοποιούνται είναι οι εξής: 
 
 
 
 
 
 

 

(δ) Ασώµατα Πάγια Στοιχεία: Τα ασώµατα πάγια αποτελούνται κυρίως από λογισµικά 
προγράµµατα.  
 

Η απόσβεση των ασώµατων ακινητοποιήσεων υπολογίζεται µε βάση τη σταθερή µέθοδο µε 
συντελεστές οι οποίοι προσεγγίζουν τις σχετικές ωφέλιµες διάρκειες ζωής των σχετικών ασώµατων 
παγίων. Οι συντελεστές που χρησιµοποιούνται είναι οι εξής: 
 

Είδος Ασώµατου Παγίου  Ωφέλιµη ζωή 

Λογισµικά προγράµµατα  5έτη 
   

   

 (ε) Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων: Με την εξαίρεση της υπεραξίας, η οποία ελέγχεται 
για αποµείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, οι λογιστικές αξίες των λοιπών µακροπρόθεσµων 

στοιχείων του ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς αποµείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις 
συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Όταν η λογιστική αξία 
κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµία 
αποµείωσης του καταχωρείται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος χρήσεως. Η ανακτήσιµη 
αξία προσδιορίζεται ως η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας µείον έξοδα πώλησης και της 
αξίας χρήσεως.  

 

Κτίρια 30-35 έτη 

Αυτοκίνητα – Οχήµατα 6 - 10 έτη 
Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισµός  5 - 10 έτη 
Λοιπός παραγωγικός εξοπλισµός   20 έτη 
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Εύλογη αξία µείον έξοδα πώλησης είναι το ποσό που µπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός 
περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µίας κανονικής συναλλαγής µεταξύ συµµετεχόντων στην 
αγορά, µετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, 
ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που 

αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την 
πρόσοδο που αναµένεται να προκύψει από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης 
ζωής του. 
 
Για τους σκοπούς προσδιορισµού της αποµείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού οµαδοποιούνται στο 
χαµηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταµειακές ροές δύναται να αναγνωριστούν ξεχωριστά. 

Αντιλογισµός ζηµίας αποµείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίστηκε σε προηγούµενα 
έτη, γίνεται µόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι οι εκτιµήσεις που χρησιµοποιήθηκαν για τον 
υπολογισµό της ανακτήσιµης αξίας έχουν αλλάξει. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισµός 
αναγνωρίζεται ως έσοδο. Ενδεχόµενη ζηµία από αποµείωση υπεραξίας δεν αντιλογίζεται. 
 
 

(στ) Επενδύσεις και Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία: Τα 
χρηµατοοικονοµικάπεριουσιακά στοιχεία που εµπίπτουν και ρυθµίζονται από τις διατάξεις του ∆ΛΠ 
39, ταξινοµούνται ανάλογα µε την φύση και τα χαρακτηριστικά τους σε µία από τις κάτωθι τέσσερις 
κατηγορίες: 

 

• Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, 

• Απαιτήσεις και δάνεια, 

• ∆ιαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις, 

• ∆ιακρατούµενες  έως την λήξη επενδύσεις. 

 

Τα εν λόγω χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως 
που αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία, πλέον σε ορισµένες περιπτώσεις των άµεσων δαπανών 

απόκτησης/συναλλαγής. Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την 
ηµεροµηνία της συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία που ο Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να 
πωλήσει το στοιχείο. 

Η κατηγοριοποίηση των ανωτέρω χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται µετά την 
αρχική αναγνώριση και όπου επιτρέπεται, επανεξετάζεται και πιθανόν αναθεωρείται περιοδικά.  

i. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων: 

Πρόκειται για το εµπορικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας που περιλαµβάνει επενδύσεις που 

αποκτήθηκαν µε σκοπό την ρευστοποίησή τους στο άµεσο µέλλον καθώς και τα 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αναγνωρίζονται σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων. 

Κέρδη ή ζηµίες από την αποτίµηση των συγκεκριµένων στοιχείων καταχωρούνται στα 

αποτελέσµατα χρήσεως. 

ii. Απαιτήσεις και δάνεια: 

Οι απαιτήσεις και τα δάνεια που δηµιουργούνται, αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε 

βάση την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Κέρδη και ζηµίες καταχωρούνται στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσεως όταν τα σχετικά κονδύλια διαγράφονται ή 

αποµειώνονται, καθώς επίσης και µέσω της διαδικασίας απόσβεσης. Οι λογαριασµοί 

απαιτήσεων από πελάτες, αναγνωρίζονται στην τιµολογιακή τους αξία και συνήθως 

εισπράττονται σε χρονικό διάστηµα µεταξύ 30 έως 360 ηµερών.  

∆ηµιουργείται πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις όταν η είσπραξή τους θεωρείται πλέον 

αβέβαια. Η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης και 

αναπροσαρµόζεται κάθε φορά που απαιτείται. Οι απαιτήσεις οι οποίες έχουν καταστεί 

ανεπίδεκτες είσπραξης διαγράφονται µε µείωση της ήδη σχηµατισθείσας πρόβλεψης. 
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iii. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση: 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν µπορούν να ταξινοµηθούν σε καµία 

από τις ανωτέρω κατηγορίες χαρακτηρίζονται και ταξινοµούνται σαν διαθέσιµα προς 

πώληση. Μετά την αρχική αναγνώριση, οι διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις αποτιµώνται 

στην εύλογη αξία και τα προκύπτοντα κέρδη και ζηµίες καταχωρούνται απ’ ευθείας σε 

διακεκριµένο κονδύλι της καθαρής θέσης µέχρι την πώληση ή την διαγραφή ή την 

αποµείωση του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου. 

Η τρέχουσα αξία των εν λόγω χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που εµπορεύονται σε 

οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά προκύπτει από την σχετική χρηµατιστηριακή αξία τους 

κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος. Αναφορικά µε τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία  που δεν 

εµπορεύονται σε ενεργή αγορά, η εύλογη αξία υπολογίζεται µε βάση σχετικές τεχνικές 

αποτίµησης. Αυτές οι τεχνικές βασίζονται σε πρόσφατες αµφοτεροβαρείς συναλλαγές 

παρόµοιων επενδύσεων, µε αναφορά στη χρηµατιστηριακή αξία µίας άλλης επένδυσης µε 

παρεµφερή χαρακτηριστικά µε αυτά της αποτιµώµενης, ή µε ανάλυση 

προεξοφληµένωνχρηµατοροών και µοντέλα αποτίµησης επενδύσεων. 

iv. ∆ιακρατούµενες έως την λήξη επενδύσεις: 

Μη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µε συγκεκριµένες ή καθορισµένες πληρωµές και 

συγκεκριµένες ηµεροµηνίες λήξης κατηγοριοποιούνται ως διακρατούµενα έως την λήξη, όταν 

ο Όµιλος έχει την πρόθεση και ικανότητα να τα διακρατήσει έως την λήξη τους. Μετά την 

αρχική τους αναγνώριση οι διακρατούµενες έως την λήξη επενδύσεις επιµετρώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος τους µείον τυχόν αποµειώσή τους. 

 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία για τα οποία δε µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα η εύλογη αξία τους, 
αποτιµώνται στο κόστος κτήσης τους µείον τυχόν αποµείωση σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από 

το ∆ΛΠ 39. 

 

(ζ) Από-αναγνώριση Χρηµατοοικονοµικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων: 
 

v. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού: Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού (ή 

κατά περίπτωση το µέρος ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού ή το µέρος µίας 

οµάδας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού) από-αναγνωρίζονται όταν: 

• Τα δικαιώµατα για την εισροή ταµειακών πόρων έχουν εκπνεύσει. 

• Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα στην εισροή ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο 

στοιχείο ενεργητικού αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα µία υποχρέωση προς τρίτους να 

τα εξοφλήσει πλήρως χωρίς σηµαντική καθυστέρηση, υπό την µορφή µίας 

σύµβασης µεταβίβασης. Η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει το δικαίωµα εισροής ταµειακών 

πόρων από το συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού ενώ παράλληλα είτε (α) έχει 

µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή (β) δεν έχει µεταβιβάσει 

ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει µεταβιβάσει τον έλεγχο του 

συγκεκριµένου στοιχείου. Όπου η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει τα δικαιώµατα εισροής 

ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού αλλά παράλληλα δεν 

έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή τον έλεγχο του 

συγκεκριµένου στοιχείου, τότε το στοιχείο του ενεργητικού αναγνωρίζεται στο βαθµό 

της συνεχιζόµενης συµµετοχής της Εταιρείας στο περιουσιακό στοιχείο αυτό. Η 

συνεχιζόµενη συµµετοχή η οποία έχει τη µορφή εγγύησης επί του µεταβιβαζόµενου 

στοιχείου αποτιµάται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ του αρχικού υπολοίπου του 

στοιχείου ενεργητικού και του µέγιστου ποσού που µπορεί η Εταιρεία να κληθεί να 

καταβάλλει. 
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• Όταν η συνεχιζόµενη συµµετοχή είναι υπό την µορφή δικαιωµάτων αγοράς και/ή 

πώλησης επί του στοιχείου ενεργητικού (συµπεριλαµβανοµένων και δικαιωµάτων που 

διακανονίζονται ταµειακά), ο βαθµός συνεχιζόµενης εµπλοκής της Εταιρείας είναι η 

αξία του µεταβιβαζόµενου στοιχείου που δύναται η Εταιρεία να επαναγοράσει, µε 

εξαίρεση την περίπτωση ενός δικαιώµατος πώλησης του στοιχείου το οποίο 

αποτιµάται σε εύλογες αξίες, όπου η συνεχιζόµενη συµµετοχή της Εταιρείας 

περιορίζεται στην χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του µεταβιβαζόµενου 

στοιχείου και την τιµή άσκησης του δικαιώµατος. 

vi. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού: Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού από-

αναγνωρίζονται όταν η υποχρέωση, ακυρώνεται ή εκπνέει ή δεν υφίσταται πλέον. Στην 

περίπτωση όπου µία υφιστάµενη υποχρέωση αντικαθίσταται από µία άλλη από τον ίδιο 

δανειστή αλλά µε ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή στην περίπτωση όπου υπάρχουν 

ουσιαστικές αλλαγές στους όρους µίας υφιστάµενης υποχρέωσης, τότε από-αναγνωρίζεται 

η αρχική υποχρέωση και αναγνωρίζεται µία νέα υποχρέωση και η διαφορά που προκύπτει 

στα υπόλοιπα αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης.  

(η) Αποθέµατα: Τα αποθέµατα αποτιµούνται στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους και καθαρής 
ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο της µέσης σταθµικής τιµής. Η 
καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης στην κανονική λειτουργία  της 
Εταιρείας µείον τα εκτιµώµενα αναγκαία κόστη για την πώλησή τους. Πρόβλεψη για βραδέως 
κινούµενα ή απαξιωµένα αποθέµατα σχηµατίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο. 

 
(θ) Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα: Ο Όµιλος θεωρεί τις προθεσµιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής 
ρευστότητας επενδύσεις µε ηµεροµηνία λήξης µικρότερη των τριών µηνών ως χρηµατικά διαθέσιµα. 
Για τη σύνταξη της κατάστασης ταµειακών ροών, τα χρηµατικά διαθέσιµα αποτελούνται από µετρητά 
και καταθέσεις σε τράπεζες, καθώς και χρηµατικά διαθέσιµα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω. 
 

(ι) Μισθώσεις: Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις, που µεταφέρουν στην Εταιρεία ουσιωδώς όλους 
τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από την κυριότητα του µισθωµένου στοιχείου, 
κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της µίσθωσης στην εύλογη αξία του µισθίου ή, εάν είναι 
µικρότερη, στην παρούσα αξία των ελάχιστων µισθωµάτων. Οι πληρωµές για χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις επιµερίζονται µεταξύ των χρηµατοοικονοµικών εξόδων και της µείωσης της 
χρηµατοδοτικής υποχρέωσης ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο εναποµείναν υπόλοιπο 

της υποχρέωσης. 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα χρεώνονται απ΄ ευθείας στα αποτελέσµατα. Τα κεφαλαιοποιηθέντα 
µισθωµένα πάγια αποσβένονται µε βάση την εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή του παγίου. 
 
Οι µισθώσεις όπου ο εκµισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της 

κυριότητας του στοιχείου περιλαµβάνονται στις λειτουργικές µισθώσεις. Τα λειτουργικά µισθώµατα 
αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος. 
 
(κ) Προβλέψεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις: Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος 
έχει τρέχουσα νοµική ή θεσµική υποχρέωση που απορρέει από γεγονότα του παρελθόντος, είναι 
πιθανό να απαιτηθεί εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη για την εξόφληση της 

υποχρέωσης αυτής, και εφόσον µπορεί να γίνει αξιόπιστη εκτίµηση του ποσού της υποχρέωσης.  
 
Οι προβλέψεις αναθεωρούνται κατά την ηµεροµηνία κάθε κατάστασης οικονοµικής θέσης και 
προσαρµόζονται ώστε να αντιπροσωπεύουν την τρέχουσα αξία του εξόδου που αναµένεται να 
απαιτηθεί για την εξόφληση της υποχρέωσης. Αν η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήµατος είναι 

σηµαντική, οι προβλέψεις υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές 
ροές µε ένα συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς 
για την χρονική αξία του χρήµατος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται 
συγκεκριµένα µε την υποχρέωση. 
 



ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2016 

 

Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά 
γνωστοποιούνται εκτός αν η πιθανότητα εκροής πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι 
ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά 
γνωστοποιούνται όταν µία εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή. 

 

(λ) Φόροι Εισοδήµατος (Τρέχων και Αναβαλλόµενος): Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος 
εισοδήµατος υπολογίζονται µε βάση τις ανεξάρτητες οικονοµικές καταστάσεις κάθε µίας από τις 
εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε την 
ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία της Ελλάδας ή άλλων φορολογικών αρχών των χωρών στις 
οποίες λειτουργούν οι εταιρείες. 

 
Οι φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τους φόρους εισοδήµατος της τρέχουσα χρήσης µε βάση τα 
κέρδη κάθε εταιρείας, όπως προσαρµόζονται στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, πρόσθετους 
φόρους εισοδήµατος που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των φορολογικών αρχών 
και τους αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος βάσει των θεσµοθετηµένων φορολογικών 
συντελεστών. 

 
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της υποχρέωσης 
σε όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης µεταξύ 
της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, και τις λογιστικές τους 
αξίες για σκοπούς χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης.  
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες 

προσωρινές διαφορές:  
• Εκτός εάν η υποχρέωση για αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος προκύπτει από την 
απόσβεση της υπεραξίας ή την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή παθητικού σε 
µία συναλλαγή η οποία δεν είναι συνένωση εταιρειών και κατά την στιγµή της συναλλαγής δεν 
επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζηµία. 
• Αναφορικά µε τις προσωρινές φορολογικές διαφορές που σχετίζονται µε επενδύσεις σε 

θυγατρικές, συγγενείς εταιρείες και συµµετοχές σε κοινοπραξίες εκτός όπου ο χρόνος αντιστροφής 
των προσωρινών διαφορών µπορεί να ελεγχθεί και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα 
αντιστραφούν στο προβλεπόµενο µέλλον. 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόµενες προσωρινές 
διαφορές και µεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες, στο βαθµό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει 

διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιµοποιηθεί έναντι των εκπιπτόµενων προσωρινών 
διαφορών και των µεταφερόµενων αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών. 
• Εκτός της περίπτωσης όπου η απαίτηση για αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος που 
σχετίζεται µε τις εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές προκύπτει από την αρχική αναγνώριση 
στοιχείου του ενεργητικού ή του παθητικού σε µια συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση εταιρειών 
και τη στιγµή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή 

ζηµία. 
 
• Αναφορικά µε τις εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται µε επενδύσεις σε 
θυγατρικές, συγγενείς και συµµετοχές σε κοινοπραξίες, αναγνωρίζεται απαίτηση από αναβαλλόµενο 
φόρο εισοδήµατος στο βαθµό που είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές αντιστραφούν στο 
προβλεπόµενο µέλλον και θα υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιµοποιηθεί 

έναντι των προσωρινών διαφορών. 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις επανεκτιµώνται σε κάθε ηµεροµηνία της κατάστασης 
οικονοµικής θέσης και µειώνονται στο βαθµό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά 
φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων µέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόµενους 
φόρους εισοδήµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί. 

 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε βάση τους 
φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να είναι σε ισχύ την χρήση που η απαίτηση θα 
πραγµατοποιηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές 
(και φορολογικούς νόµους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσµοθετηθεί ή ουσιαστικά θεσµοθετηθεί κατά 

την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης.  



ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2016 

 

 
Ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ ευθείας στα ίδια 
κεφάλαια καταχωρείται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση συνολικού 
εισοδήµατος. 

 
 
(µ) Αναγνώριση Εσόδων: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και 
παροχής υπηρεσιών, καθαρά από εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως 
εξής : 
 

(α) Πωλήσεις αγαθών 
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά 
γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι ευλόγως εξασφαλισµένη. 
 
(β) Παροχή υπηρεσιών 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών έχουν περιοδικότητα και λογίζονται στο χρόνο που αναφέρονται, 

µε βάση τους προβλεπόµενους στις αντίστοιχες συµβάσεις όρους.  
 
 
(ν) Κέρδη/(Ζηµίες) ανά Μετοχή: Τα βασικά κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή υπολογίζονται µε τη 
διαίρεση των καθαρών κερδών/ (ζηµιών) που αποδίδονται στους µετόχους της µητρικής µε το 
σταθµισµένο µέσο αριθµό κοινών µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της σχετικής χρήσης, 

εξαιρώντας τον µέσο όρο των µετοχών που αποκτήθηκαν ως ίδιες µετοχές. Τα αποµειούµενα 
κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή υπολογίζονται µε τη διαίρεση των καθαρών κερδών/ (ζηµιών) που 
αποδίδονται στους µετόχους της µητρικής µε το σταθµισµένο µέσο αριθµό κοινών µετοχών σε 
κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσης, όπως προσαρµόζεται για την επίδραση των δυνητικών 
τίτλων µετατρέψιµων σε µετοχές (όπως δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών). 
 

(ξ) Προβλέψεις για Αποζηµίωση Προσωπικού λόγω Συνταξιοδότησης: Οι υποχρεώσεις για 
αποζηµίωση συνταξιοδότησης υπολογίζονται στη παρούσα αξία των µελλοντικών παροχών που 
έχουν συσσωρευτεί κατά τη λήξη του έτους, µε βάση την αναγνώριση δικαιώµατος παροχών των 
εργαζοµένων κατά την διάρκεια της παροχής εργασίας. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται µε 
βάση τις οικονοµικές και αναλογιστικές παραδοχές και καθορίζονται χρησιµοποιώντας την 

αναλογιστική µέθοδο αποτίµησης των εκτιµώµενων µονάδων υποχρέωσης 
(ProjectedUnitCreditMethod). Τα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες τα οποία αναγνωρίζονται στα Λοιπά 
Συνολικά Εισοδήµατα και οι αναµενόµενες αποδόσεις των προγραµµάτων περιουσιακών στοιχείων 
δεν αναγνωρίζονται στα Αποτελέσµατα Χρήσης, ενώ υπάρχει απαίτηση αναγνώρισης του τόκου επί 
της καθαρής υποχρέωσης (ή περιουσιακού στοιχείου) καθορισµένης παροχής στα Αποτελέσµατα 
Χρήσης, ο οποίος υπολογίζεται χρησιµοποιώντας το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιείται 

για την επιµέτρηση της υποχρέωσης καθορισµένης παροχής. Τα µη κατοχυρωµένα κόστη 
προϋπηρεσίας αναγνωρίζονται στα Αποτελέσµατα Χρήσης στη νωρίτερη ηµεροµηνία µεταξύ της 
ηµεροµηνίας πραγµατοποίησης της τροποποίησης και της ηµεροµηνίας αναγνώρισης του κόστους 
της σχετικής αναδιάρθρωσης ή τερµατισµού. 
 
(ο) ∆ιανοµή Μερίσµατος: Η διανοµή µερίσµατος στους µετόχους της Εταιρείας παρουσιάζεται στις 
οικονοµικές καταστάσεις ως υποχρέωση κατά τη χρήση που εγκρίνεται η διανοµή του µερίσµατος 
από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
 

(π)  Μετοχικό Κεφάλαιο: Το µετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των µετοχών της µητρικής 
Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το τίµηµα που καταβλήθηκε πλέον της 
ονοµαστικής αξίας ανά µετοχή καταχωρείται στον λογαριασµό «Υπέρ το άρτιο» στα Ίδια Κεφάλαια. 

Άµεσες δαπάνες (καθαρές από αναβαλλόµενο φόρο) που διενεργούνται σε σχέση µε την έκδοση 
νέων µετοχών ή δικαιωµάτων καταχωρούνται στην καθαρή θέση αφαιρετικά από το προϊόν της 
έκδοσης. 
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Αλλαγές στις λογιστικές αρχές και γνωστοποιήσεις 
 
Οι λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν συνάδουν µε εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την 
προηγούµενη οικονοµική χρήση εκτός από τα παρακάτω πρότυπα τα οποία η Εταιρεία έχει 

υιοθετήσει κατά την 1 Ιανουαρίου 2016. Ωστόσο, δεν έχουν σηµαντική επίδραση στις 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ή δεν είχαν εφαρµογή για την Εταιρεία. 

 
• ∆ΛΠ 27: Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις (τροποποίηση) 
• ∆ΛΠ 1: Πρωτοβουλία σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις  (Τροποποίηση) 
• ∆ΛΠ 16: Ενσώµατα πάγια και ∆ΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Τροποποιήσεις): 

Αποσαφήνιση των αποδεκτών µεθόδων απόσβεσης 
• ∆ΠΧΑ 11: Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο (Τροποποίηση): Λογιστικοποίηση απόκτησης 

συµµετοχικών τίτλων σε σχήµατα υπό κοινό έλεγχο 
• ∆ΛΠ 19: Παροχές σε εργαζοµένους (Τροποποίηση): Εισφορές των εργαζοµένων  

 
Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2010 - 2012, το οποίο είναι µια 
συλλογή τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ.  

• ∆ΠΧΑ 2: Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών 
• ∆ΠΧΑ 3: Συνενώσεις επιχειρήσεων 
• ∆ΠΧΑ 8: Λειτουργικοί Τοµείς 
• ∆ΠΧΑ 13: Επιµέτρηση Εύλογης αξίας 
• ∆ΛΠ 16: Ενσώµατα Πάγια 

• ∆ΛΠ 24: Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών 
• ∆ΛΠ 38: Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 
Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2012  - 2014, το οποίο είναι µια 
συλλογή τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ.  

• ∆ΠΧΑ 5: Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και 

∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες 
• ∆ΠΧΑ 7: Χρηµατοοικονοµικά Μέσα 
• ∆ΛΠ 19: Παροχές σε Εργαζοµένους 
• ∆ΛΠ 34: Ενδιάµεσες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 

 

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

• ∆ΠΧΑ 9: Χρηµατοοικονοµικά µέσα – Ταξινόµηση και επιµέτρηση 
Το πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2018 και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Η τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9 
συγκεντρώνει τις φάσεις του έργου των χρηµατοοικονοµικών µέσων και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 
39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση και όλες τις προηγούµενες 
εκδόσεις του ∆ΠΧΑ 9.Το πρότυπο εισάγει νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και επιµέτρηση, 
αποµείωση και λογιστική αντιστάθµισης. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία 
εκτίµησης της επίδρασης της τροποποίησης στην οικονοµική κατάσταση ή την απόδοση της. 
 

• ∆ΠΧΑ 15: Έσοδα από Συµβάσεις µε πελάτες 
Το πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2018. Το ∆ΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα µοντέλο πέντε βηµάτων που θα εφαρµόζεται 
για έσοδα που προκύπτουν από µια σύµβαση µε έναν πελάτη (µε περιορισµένες εξαιρέσεις), 
ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής εσόδων ή τον κλάδο. Οι απαιτήσεις του προτύπου 

θα εφαρµόζονται επίσης για την αναγνώριση και επιµέτρηση των κερδών και ζηµιών από την 
πώληση ορισµένων µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν 
παραγωγή από συνήθεις δραστηριότητες της οικονοµικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις 
ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα 
απαιτούνται εκτεταµένες γνωστοποιήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της ανάλυσης του 

συνόλου των εσόδων, πληροφορίες σχετικά µε τις υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα 
υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύµβασης και των υποχρεώσεωνσύµβασης µεταξύ 
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των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιµήσεις.Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε 
διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης της τροποποίησης στην οικονοµική κατάσταση ή την 
απόδοση της. 
 

• ∆ΠΧΑ 15: Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες (Αποσαφηνίσεις) 
Οι αποσαφηνίσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1 Ιανουαρίου 2018 και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Στόχος είναι να διευκρινιστούν οι 
προθέσεις του Σ∆ΛΠ κατά την ανάπτυξη των απαιτήσεων του προτύπου ∆ΠΧΑ 15 Έσοδα 
από Συµβάσεις µε Πελάτες, σχετικά µε: (α) το λογιστικό χειρισµό των υποχρεώσεων 
απόδοσης, όπου τροποποιείται η διατύπωση της αρχής του «µεµονωµένα αναγνωρίσιµο», 

(β) των εκτιµήσεων που γίνονται στην απόφαση για εντολέα ή εκπρόσωπο, 
συµπεριλαµβανοµένης της αξιολόγησης κατά πόσο µία εταιρεία είναι εντολέας ή 
εκπρόσωπος, των εφαρµογών της αρχής του «ελέγχου» και (γ) των αδειών καθώς και 
πρόσθετες διευκρινίσεις για τη λογιστική της πνευµατικής ιδιοκτησίας και των δικαιωµάτων. Οι 
αποσαφηνίσεις παρέχουν πρόσθετες πρακτικές διευκολύνσεις για τις εταιρείες που 
εφαρµόζουν το ∆ΠΧΑ 15 πλήρως αναδροµικά η επιλέγουν να εφαρµόσουν την 

τροποποιηµένη αναδροµική προσέγγιση.Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία 
εκτίµησης της επίδρασης της τροποποίησης στην οικονοµική κατάσταση ή την απόδοση της. 
 

• ∆ΠΧΑ 16: Μισθώσεις 
Το πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2019. Το ∆ΠΧΑ 16 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιµέτρηση, 

παρουσίαση και γνωστοποίηση των µισθώσεων για αµφότερα τα µέρη της σύµβασης,ήτοι 
για τον πελάτη («µισθωτή») και τον προµηθευτή («εκµισθωτή»). Το νέο πρότυπο απαιτεί οι 
µισθωτές να αναγνωρίζουν τις περισσότερες µισθώσεις στις οικονοµικές τους καταστάσεις. 
Οι µισθωτές θα έχουν ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο για όλες τις µισθώσεις, µε ορισµένες 
εξαιρέσεις. Η λογιστική των εκµισθωτών παραµένει ουσιαστικά αµετάβλητη. Η ∆ιοίκηση της 
Εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης της τροποποίησης στην 

οικονοµική κατάσταση ή την απόδοση της. 
 

• ∆ΠΧΑ 10: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς 
επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες - Τροποποίηση: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων 
µεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του 
Οι τροποποιήσεις αντιµετωπίζουν µια αναγνωρισµένη ασυνέπεια µεταξύ των απαιτήσεων του 
∆ΠΧΑ 10 και εκείνες του ∆ΛΠ 28, για την αντιµετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των 
περιουσιακών στοιχείων µεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της 
κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια των τροποποιήσεων είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή η 
ζηµία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαµβάνει µια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε µια 
θυγατρική είτε όχι). Ένα µερικό κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή 

περιλαµβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόµη και αν τα στοιχεία 
αυτά στεγάζονται σε θυγατρική. Το ∆εκέµβριο του 2015 το Σ∆ΛΠ ανέβαλε επ’ αόριστο την 
ηµεροµηνία εφαρµογής της τροποποίησης αυτής, αναµένοντας το αποτέλεσµα του έργου 
του για τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία 
εκτίµησης της επίδρασης της τροποποίησης στην οικονοµική κατάσταση ή την απόδοση της. 
 

• ∆ΛΠ 12: Φόροι Εισοδήµατος(Τροποποιήσεις): Aναγνώριση της αναβαλλόµενης 
φορολογικής απαίτησης για µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές 
Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
1 Ιανουαρίου 2017, και επιτρέπεται νωρίτερηεφαρµογή.Ο στόχος των εν λόγω 
τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισµός των αναβαλλόµενων 
φορολογικών απαιτήσεων για τις µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές από χρεωστικούς τίτλους 

που αποτιµώνται στην εύλογη αξία. Για παράδειγµα, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν το 
λογιστικό χειρισµό των αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν η 
οικονοµική οντότητα δεν επιτρέπεται να εκπέσει τις µη πραγµατοποιηθείσες ζηµίες για 
φορολογικούς σκοπούς ή όταν έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να διακρατήσει τους 
χρεωστικούς τίτλους µέχρι την αντιστροφή των µη πραγµατοποιηθεισών ζηµιών.Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.Η ∆ιοίκηση της 
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Εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης της τροποποίησης στην 
οικονοµική κατάσταση ή την απόδοση της. 
 

• ∆ΛΠ 7: Καταστάσεις Ταµειακών Ροών (Τροποποιήσεις): Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων 
Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
1 Ιανουαρίου 2017, και επιτρέπεται νωρίτερηεφαρµογή.Ο στόχος των εν λόγω 
τροποποιήσεων είναι να επιτρέψει στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να 
αξιολογήσουν τις µεταβολές στις υποχρεώσεις που απορρέουν από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις θα απαιτούν από τις οντότητες να παρέχουν 
γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους επενδυτές να αξιολογούν τις µεταβολές στις 

υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες, 
συµπεριλαµβανοµένων µεταβολών που προέρχονται από ταµειακές ροές και µεταβολές µη 
ταµειακής φύσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης της τροποποίησης 
στην οικονοµική κατάσταση ή την απόδοση της. 

 
• ∆ΠΧΑ 2: Ταξινόµηση και επιµέτρηση παροχών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών 
(Τροποποιήσεις) 
Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
1 Ιανουαρίου 2018 και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Οι τροποποιήσεις παρέχουν 
απαιτήσεις σχετικά µε το λογιστικό χειρισµό (α) των επιπτώσεων των προϋποθέσεων 
κατοχύρωσης και των προϋποθέσεων που δε συνιστούν κατοχύρωση,στην επιµέτρηση 

παροχών που εξαρτώνται από την αξία µετοχών και διακανονίζονται σε µετρητά, (β) 
παροχών που εξαρτώνται από την αξία µετοχών µε δυνατότητα συµψηφισµού των 
υποχρεώσεων παρακρατούµενων φόρων και (γ) το λογιστικό χειρισµό των τροποποιήσεων 
όρων και προϋποθέσεων παροχών που εξαρτώνται από την αξία µετοχών, η οποία 
διαφοροποιεί την ταξινόµηση µιας συναλλαγής από  διακανονισµό σε µετρητά σε 
συναλλαγή που διακανονίζεται µε συµµετοχικούς τίτλους. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία 
εκτίµησης της επίδρασης της τροποποίησης στην οικονοµική κατάσταση ή την απόδοση της. 
 

 
• ∆ΛΠ 40: Μεταφορές σε Επενδύσεις σε Ακίνητα (Τροποποιήσεις) 

Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
1 Ιανουαρίου 2018 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πότε 
µία οντότητα µεταφέρει ένα ακίνητο, συµπεριλαµβανοµένου ακινήτου υπό κατασκευή ή 
αξιοποίηση, σε ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα. Οι τροποποιήσεις αναφέρουν ότι µεταβολή 
της χρήσης ενός ακινήτου πραγµατοποιείται όταν το ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί, τον 
ορισµό των επενδύσεων σε ακίνητα και υπάρχει σαφής ένδειξη της µεταβολής αυτής. Απλά η 

αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου, δεν αποδεικνύει µεταβολή 
στη χρήση του. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. To 
πρότυπο δεν εφαρµόζεται στην Εταιρεία. 
 

• ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ Ε∆∆ΠΧΑ 22: Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και προκαταβολές 
Η διερµηνεία εφαρµόζεται για ετήσιες  λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2018 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Η διερµηνεία διευκρινίζει το λογιστικό 
χειρισµό συναλλαγών που περιλαµβάνουν την είσπραξη ή πληρωµή προκαταβολής σε ξένο 
νόµισµα. Η διερµηνεία εξετάζει τις συναλλαγές σε ξένο νόµισµα όπου η οικονοµική οντότητα 
αναγνωρίζει µη χρηµατικό περιουσιακό στοιχείο ή µη χρηµατική υποχρέωση που προκύπτουν 
από την είσπραξη ή πληρωµή προκαταβολής, πριν από την αρχική αναγνώριση του σχετικού 
περιουσιακού στοιχείου, εξόδου ή εσόδου. Η διερµηνεία αναφέρει ότι η ηµεροµηνία 

συναλλαγής, για τον καθορισµό της συναλλαγµατικής ισοτιµίας, είναι η ηµεροµηνία της 
αρχικής αναγνώρισης ενός µη χρηµατικού στοιχείου προκαταβολής ή ενός αναβαλλόµενου 
εσόδου. Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωµές ή εισπράξεις προκαταβολών, η οικονοµική 
οντότητα πρέπει να καθορίσει την ηµεροµηνία συναλλαγής για κάθε µία πληρωµή και 
είσπραξη προκαταβολής. Η διερµηνεία δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης της τροποποίησης 
στην οικονοµική κατάσταση ή την απόδοση της. 



ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2016 

 

 
Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2014 -2016, το οποίο είναι µια 
συλλογή τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2017 για το ∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποίηση 

συµµετοχών σε άλλες οντότητες και την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018 για το ∆ΠΧΑ 1 Πρώτη 
εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς και το ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε 
συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες για το οποίο επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Η ∆ιοίκηση της 
Εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης της τροποποίησης στην οικονοµική 
κατάσταση ή την απόδοση της. 

 

• ∆ΠΧΑ 1: Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς: Η 
αναβάθµιση αυτή διαγράφει τις βραχυπρόθεσµες εξαιρέσεις για γνωστοποιήσεις 
χρηµατοπιστωτικών µέσων, παροχών σε εργαζοµένους και εταιρειών επενδύσεων, κατά την 
πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς. 

• ∆ΛΠ 28: Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες: Οι τροποποιήσεις 

διευκρινίζουν ότι η επιλογή της επιµέτρησης στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, µίας 

επένδυσης σε συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία που κατέχεται από οντότητα η οποία είναι 
οργανισµός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων ή παρόµοια οικονοµική οντότητα, δύναται 
να διενεργείται χωριστά για κάθε επένδυση σε συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία, κατά την 
αρχική αναγνώριση. 

• ∆ΠΧΑ 12: Γνωστοποίηση συµµετοχών σε άλλες οντότητες: Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν 

ότι οι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ∆ΠΧΑ 12, εκτός από τις γνωστοποιήσεις για 

συνοπτικές οικονοµικές πληροφορίες σχετικά µε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς 
επιχειρήσεις, εφαρµόζονται για τη συµµετοχή µιας οικονοµικής οντότητας σε µία θυγατρική, 
κοινοπραξία ή συγγενή επιχείρησηπου κατατάσσεται ως κατεχόµενη προς πώληση, ως 
κατεχόµενη για διανοµή ή ως διακοπείσα δραστηριότητα σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 5. 
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4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 
 
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). 

 
∆ευτερεύοντες τοµείς πληροφόρησης 
 
Ανάλυση πωλήσεων ανά κατηγορία 
 

    2016 2015 

        

Κατασκευή πλαστικών προϊόντων   15.362.654 16.067.944 

Λοιπό Χονδρικό εµπόριο                                           3.433.902 4.109.108 

Σύνολο πωλήσεων   18.796.556 20.177.052  

 

5.  ΈΞΟ∆Α 
 

2016 
Κόστος 

πωλήσεων 
Έξοδα 

διάθεσης 
Έξοδα 

διοίκησης 
Σύνολο 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.382.803 344.954 101.617 1.829.374 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 6.739 399.172 45.412 451.323 

Παροχές τρίτων 1.808.378 59.181 21.664 1.889.224 

Φόροι τέλη 6.186 3.999 14.424 24.609 

∆ιάφορα έξοδα 2.545 658.008 9.600 670.152 

Αποσβέσεις 784.204 139.268 74.320 997.792 

Κόστος πωληθέντων εµπορευµάτων 10.385.173 - - 10.385.173 

Προβλέψεις για επισφαλείς Απαιτήσεις - 103.187 - 103.187 

Σύνολο 14.376.028 1.707.769 267.037 16.350.835 

 
 
 
 

2015 
Κόστος 

πωλήσεων 
Έξοδα 

διάθεσης 
Έξοδα 

διοίκησης 
Σύνολο 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.332.451 332.394 97.917 1.762.761 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 5.698 337.489 38.395 381.582 

Παροχές τρίτων 1.865.004 61.034 22.343 1.948.380 

Φόροι τέλη 9.393 6.072 21.902 37.367 

∆ιάφορα έξοδα 2.660 687.818 10.035 700.513 

Αποσβέσεις 789.078 140.134 74.782 1.003.476 

Κόστος πωληθέντων εµπορευµάτων 13.224.613 - - 13.224.613 

Προβλέψεις για επισφαλείς Απαιτήσεις - 571.533 - 571.533 

Σύνολο 17.228.896 2.136.473 265.373 19.630.742 
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5.1 Κόστος µισθοδοσίας και απασχολούµενου προσωπικού 
 
Το κόστος µισθοδοσίας που περιλαµβάνεται στις Οικονοµικές Καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 
  2016 2015 

Μισθοί και ηµεροµίσθια 1.401.574 1.391.094 

Εργοδοτικές εισφορές 340.135 344.738 

Αποζηµιώσεις προσωπικού 51.699 24.787 
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω 
συνταξιοδότησης - 810 

Λοιπές παροχές και έξοδα 35.966 1.332 

Σύνολο 1.829.374 1.762.761 

 
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας είναι: 

  2016 2015 

Μισθωτοί 22 19 

Ηµεροµίσθιοι 81 68 

Σύνολο 103 87 

 
 

6. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 
 
Τα λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης που περιλαµβάνονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις αναλύονται ως 

εξής: 
 

  2016 2015 

Έκτακτες Ζηµίες - 8.890 

Έκτακτα Και Ανόργανα Έξοδα 16.804 28.770 

Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 16.638 1.829 

Σύνολο 33.443 39.529 

 
Τα ανωτέρω ποσά αφορούν έκτακτα γεγονότα όπως λοιπά έξοδα προηγούµενων χρήσεων τα  
οποία είναι µη επαναλαµβανόµενα γεγονότα.  

 

7. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 
 
Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης που περιλαµβάνονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις αναλύονται ως 

εξής: 
 

  2016 2015 

Εισπραττόµενα έξοδα αποστολής αγαθών 99.337 99.447 

Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών 213.701 99.916 
Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις 
προηγούµενων χρήσεων - 52.987 

Λοιπά έκτακτα κέρδη 109.228 22.327 

Σύνολο 422.306 274.677 
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8. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟ∆Α / ΕΣΟ∆Α 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα/ έξοδα που περιλαµβάνονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις 

αναλύονται ως εξής: 

 
  2016 2015 

Τόκοι δανείων τραπεζών  (242.782) (204.540) 

Τόκοι Χρηµατοδοτικών µισθώσεων - (100.059) 

Προµήθειες εγγυητικών επιστολών  (14.579) (6.338) 

Προµήθειες προεξόφλησης επιταγών (18.213) (16.911) 

∆ιάφορα έξοδα τραπεζών (17.122) (23.259) 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων (292.696) (351.108) 

      

  2016 2015 

Λοιπά έσοδα κεφαλαίων 14.578 17.031 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα - - 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων 14.578 17.031 

 (278.117) (334.077) 

 

9. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

 
Σύµφωνα µε τον νέο ελληνικό φορολογικό νόµο, ο φορολογικός συντελεστής των νοµικών 

προσώπων που εδρεύουν στην Ελλάδα, αυξήθηκε από 26% σε 29% για τις χρήσεις που αρχίζουν την 
1 Ιανουαρίου 2015. 
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 σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 

65Α του Ν.4174/2013, 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 τη χρήση του 2010 και ως εκ τούτου οι 

φορολογικές της υποχρεώσεις για τη χρήση αυτή, δεν έχουν καταστεί οριστικές. 
 
Σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο των σχετικών ανέλεγκτων χρήσεων είναι πιθανό να επιβληθούν 
πρόσθετοι φόροι και πρόστιµα στην Εταιρεία οι οποίες δεν αναµένεται να είναι σηµαντικής αξίας.  
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Για την Εταιρεία, ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2011-2016 διενεργήθηκε από τους νόµιµους 
ελεγκτές τους, βάσει της παρ. 5, άρθρο 82, Ν.2238/1994& του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013 χωρίς 

να προκύψουν σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και 
απεικονίζονταν στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2016 ήδη διενεργείται από τους νόµιµους ελεγκτές τους. Κατά 
την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η ∆ιοίκηση 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: 

  2016 2015 

Αναβαλλόµενος φόρος (535.876) (636.828) 
Καταβαλλόµενες  διαφορές φορολογικού 
ελέγχου - (10.503) 

Φόρος Εισοδήµατος χρήσης  (520.420) (136.100) 

  (1.056.296) (783.431) 

 

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: 

 

  2016 2015 

Κέρδη/ (ζηµιές) προ φόρων 2.556.467 447.381 

Συντελεστής φόρου εισοδήµατος 29% 29% 

Φόρος εισοδήµατος (741.376) (129.741) 
Φορολογική επίδραση µη φορολογηθέντων 
εσόδων και εξόδων που δεν εκπίπτουν για 
φορολογικούς σκοπούς (121.473) (60.827) 
Φορολογικές ζηµίες στις οποίες δεν 
αναγνωρίζεται αναβαλλόµενος φόρος 

- 13.806 

Φόρος εισοδήµατος προηγούµενων χρήσεων (195.397) (195.397) 

Μόνιµες διαφορές 1.950 12.488 

Φορολογική επίδραση από την αλλαγή των 
φορολογικών συντελεστών - (423.760) 

 Φόροι εισοδήµατος που εµφανίζονται στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων (1.056.296) (783.431) 

 

 

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 2015 

Μεταβολή στην 
κατάσταση 
συνολικού 
εισοδήµατος 2016 

Απαιτήσεις 90.298 29.924 120.223 

Παροχές σε εργαζοµένους 33.476 (1.151) 32.325 

Μεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες 195.397 (195.397) - 

Ασώµατες ακινητοποιήσεις 3.688 - 3.688 

  322.859 (166.624) 156.236 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις    

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις  (2.934.115) (1.658.950) (4.593.066) 

Αναγνώριση χρηµατοδοτικών µισθώσεων (1.289.698) 1.289.698 - 

 (4.223.813) (369.252) (4.593.066) 

Καθαρές αναβαλλόµενες  

(3.900.954) (535.876) (4.436.830) φορολογικές υποχρεώσεις 

 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 2014 

Μεταβολή στην 
κατάσταση 
συνολικού 
εισοδήµατος 2015 

Απαιτήσεις 89.829 469 90.298 

Παροχές σε εργαζοµένους 17.986 15.490 33.476 

Μεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες 390.794 (195.397) 195.397 

Ασώµατες ακινητοποιήσεις 3.307 381 3.688 

  501.916 (179.057) 322.859 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις    

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις  (2.602.919) (331.196) (2.934.115) 

Αναγνώριση χρηµατοδοτικών µισθώσεων (1.163.123) (126.575) (1.289.698) 

 (3.766.042) (457.771) (4.223.813) 

Καθαρές αναβαλλόµενες  

(3.264.127) (636.828) (3.900.954) φορολογικές υποχρεώσεις 

 

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος ως υποχρέωση είναι η παρακάτω: 

 

  2016 2015 

Υπόλοιπο αρχής χρήσης (3.900.954) (3.264.127) 

Χρέωση λογαριασµού αποτελεσµάτων (535.876) (636.828) 

Σύνολο (4.436.830) (3.900.954) 

 
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). 
Ο υπολογισµός αναλυτικότερα έχει ως εξής: 
 

  2016 2015 

Κέρδη / (Ζηµιές) µετά από φόρους  1.500.171 (336.050) 

Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών 49.577 49.577 

Βασικές ζηµίες ανά µετοχή (Ευρώ/µετοχή) 30,2594 (6,7783) 
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Τααποµειωµένακέρδη ανά µετοχή για την Εταιρεία είναι ταίδια µε τα βασικάεπειδή δεν υπάρχουν 
επιδράσεις δυνητικών τίτλων µετατρέψιµων σε κοινές µετοχές ούτε δικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς 
µετοχών.  

 

10. Ι∆ΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Παρατίθενται παρακάτω πίνακες µε την εξέλιξη των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. 

 

 

Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας την 31 ∆εκεµβρίου 2016, υφίστανται υποθήκες και 

προσηµειώσεις ύψους € 2.750.000 προς εξασφάλιση δανείων τα οποία µε 31 ∆εκεµβρίου 2016 ήταν € 
3.366.703. 

Από τα πάγια στοιχεία της εταιρείας, ποσό αξίας κτήσεως € 9.322 χιλ. αφορά ενσώµατες 
ακινητοποιήσεις που αποκτήθηκαν µε χρηµατοοικονοµική µίσθωση και αφορούν αποκλειστικά 
µηχανολογικό εξοπλισµό µε αντίστοιχες σωρευµένες αποσβέσεις ποσού € 3.781 χιλ. και 
αναπόσβεστο υπόλοιπο ποσού € 5.541 χιλ. 

 
 
 
 

 

 Οικόπεδα  Κτίρια 
 Μηχανολογικός 

εξοπλισµός  

 Μεταφορικά 

µέσα 

 Έπιπλα & λοιπός 

εξοπλισµός 
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΟΣΤΟΣ

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 3.951.850         9.038.880       15.804.217           166.009         605.411                 29.566.367       

Προσθήκες - -                      190.709                -                    16.092                   206.801            

Πωλήσεις / Μειώσεις / Μεταφορές - -                      (12.429)                 (49.323)         -                            (61.752)            

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2015 3.951.850         9.038.880       15.982.497           116.686         621.503                 29.711.416       

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 -                        1.582.337       7.092.980             112.980         477.417                 9.265.714         

Αποσβέσεις χρήσεως -                        271.166          672.513                9.558             35.226                   988.463            

Αποσβέσεις πωληθέν των   -                        -                      (9.225)                   (32.933)         -                            (42.158)            

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2015 -                        1.853.503       7.756.268             89.605           512.643                 10.212.019       

Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2015 3.951.850         7.185.377       8.226.229             27.080           108.860                 19.499.396       

ΚΟΣΤΟΣ

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 3.951.850         9.038.880       15.982.497           116.686         621.503                 29.711.416       

Προσθήκες - 7.939              26.342                  38.088           6.217                     78.586              

Πωλήσεις / Μειώσεις / Μεταφορές - -                      (5.822)                   (33.455)         -                            (39.277)            

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2016 3.951.850         9.046.819       16.003.017           121.318         627.720                 29.750.724       

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 -                        1.853.503       7.756.268             89.605           512.643                 10.212.019       

Αποσβέσεις χρήσεως -                        271.286          668.510                6.171             36.470                   982.436            

Αποσβέσεις πωληθέν των   -                        -                      (5.822)                   (10.901)         -                            (16.723)            

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2016 -                        2.124.789       8.418.956             84.875           549.113                 11.177.732       

Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2016 3.951.850         6.922.031       7.584.061             36.443           78.607                   18.572.993       
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11. ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν λογισµικό και αναλύονται ως εξής: 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 217.641 
Προσθήκες 1.761 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2015 219.402 
  
ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 (160.117) 
Αποσβέσεις χρήσης (15.530) 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2015 (175.647) 
  
Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2015 43.755 

  
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 219.402 
Προσθήκες 7.030 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2016 226.432 
  
ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 (175.647) 
Αποσβέσεις χρήσης (15.356) 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2016 (191.003) 
  
Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2016 35.429 

 

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

 

12. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις αφορούν εγγυήσεις σε: 

 

  2016 2015 

∆ΕΗ 22.204 22.204 

Ενοικίων 940 940 

Αυτοκινήτων 1.440 1.440 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης  24.584 24.584 

 
  

13. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 

Τα λοιπά αποθέµατα που περιλαµβάνονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 
  2016 2015 

Εµπορεύµατα 332.580 268.794 

Προϊόντα Έτοιµα - Ηµιτελή 461.624 746.001 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες - αναλώσιµα ανταλλακτικά 1.031.250 848.500 

Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων 321.535 259.228 
Μείον: Πρόβλεψη επισφάλειας για προκαταβολές 
αποθεµάτων (43.539) (43.539) 

Σύνολο 2.103.449 2.078.984 
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14. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Οι εµπορικές απαιτήσεις  που περιλαµβάνονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 
 2016 2015 

Πελάτες 2.096.776 2.327.077 

Μείον πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες (942.554) (839.367) 

  1.154.221 1.487.710 

Μεταχρονολογηµένες επιταγές  249.712 238.143 

Σύνολο 1.403.933 1.725.852 

 

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συµπίπτουν περίπου µε τις λογιστικές αξίες.  

Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται ως εξής: 

  2016 2015 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 839.367 304.006 

Επιβάρυνση αποτελεσµάτων χρήσης  103.187 571.533 

Μείον: Έσοδα από αχρησιµοποίητες  προβλέψεις  - (36.172) 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 942.554 839.367 

 

15. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Οι λοιπές απαιτήσεις  που περιλαµβάνονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 
  2016 2015 

Απαιτήσεις από ∆ηµόσιο 296.838 100.015 

Λοιποί χρεωστικοί λογαριασµοί 777.442 780.317 

Έξοδα επόµενων χρήσεων 529 - 

Σύνολο 1.074.808 880.332 

 

 

16. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 
 
Τα χρηµατικά διαθέσιµα  που περιλαµβάνονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 
 

  2016 2015 

Ταµείο  939 1.324 

Καταθέσεις όψεως & Προθεσµίας  6.405.367 5.395.722 

Σύνολο 6.406.306 5.397.046 

 

17. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 
  2016 2015 

Μετοχικό Κεφάλαιο (49.577 * € 33) 1.636.041 1.636.041 

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 287.601 287.601 

Σύνολο 1.923.642 1.923.642 
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Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31 ∆εκεµβρίου 2016 ανέρχεται σε € 1.636.041 διαιρούµενο σε 
49.577 κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 33,00 (σε απόλυτο ποσό) εκάστη.  

 

18. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

 
  2016 2015 

Τακτικό αποθεµατικό  265.575 265.575 

Αποθεµατικό αναπροσαρµογής 7.947.782 7.947.782 

Αφορολόγητα και Αποθεµατικά Ειδικών ∆ιατάξεων 5.458.478 5.458.478 

  13.671.834 13.671.834 

 
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 ∆ιατάξεων 

 
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 εταιρεία 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: 

 

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. 

 
∆εν καταβλήθηκαν µερίσµατα για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2015. Επιπλέον δεν έχει 
προταθεί η διανοµή µερίσµατος για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2016. 
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19. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
 
Οι υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι οι εξής: 

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

µίσθωση µηχανηµάτων συνολικής αξίας € 9.322.709,35, διάρκειας έως τον Οκτώβριο του 
2020, πληρωτέα σε µηνιαίες δόσεις και επιτόκιο από 3,48% έως 4,19%. Το Νοέµβριο του 2016 
τροποποιήθηκαν οι ανωτέρω συµβάσεις και το οφειλόµενο ποσό από τη χρήση 2015 
εξοφλήθηκε εξολοκλήρου έως την 31/12/2016.  

 
Ειδικότερα οι υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 

  2016 2015 

Υποχρέωση από χρηµατοδοτική µίσθωση - 1.560.179 

Μείον: Βραχυπρόθεσµο µέρος - (428.947) 

 Μακρoπρόθεσµο µέρος - 1.131.232 

 
∆εν υφίστανται µελλοντικές ελάχιστες καταβολές των χρηµατοδοτικών µισθώσεων σε σχέση µε την 
παρούσα αξία των καθαρών ελάχιστων καταβολών για την Εταιρεία κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016 
λόγω της εξόφλησης των υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις. 

 

20. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ – ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ 
 

α) Μακροπρόθεσµα ∆άνεια: 
 

Τα µακροπρόθεσµα δάνεια της Εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016 και 2015 αναλύονται ως 
εξής: 
 
 

 2016 2015 

   

Μακροπρόθεσµα δάνεια 2.952.771 1.982.531 

Σύνολο 2.952.771 1.982.531 
Μείον βραχυπρόθεσµο µέρος:   
Μείον καταβολές στην επόµενη χρήση (549.000) (217.470) 

Μακροπρόθεσµο µέρος 2.403.771 1.765.061 

 

Η Εταιρεία διατηρεί µακροπρόθεσµο δανεισµό, ενώ το µέσο τραπεζικό επιτόκιο δανεισµού στην 
διάρκεια του 2016ανέρχονταν σε 5 % περίπου (Το 2014 πραγµατοποιήθηκε µεταφορά των δανείων 
από Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας στην Τράπεζα Πειραιώς). 
 
 

β) Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια: 
 
 
Η Εταιρεία διατηρεί βραχυπρόθεσµο δανεισµό, ενώ το µέσο τραπεζικό επιτόκιο δανεισµού στην 
διάρκεια του 2016 ανέρχονταν σε 5 % περίπου. 
 
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα εγκεκριµένα όρια βραχυπρόθεσµου δανεισµού του καθώς 

επίσης και το χρησιµοποιηθέν ποσό. 
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 2016 2015 

   

Χρησιµοποιηθέν όριο Τράπεζα Πειραιώς 286.616 730.074 

Χρησιµοποιηθέν όριο ALPHA BANK 127.316 166.828 

Χρησιµοποιηθέν όριο 413.932 896.902 

 

21. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
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: 
 

Η διοίκηση της Εταιρείας δεν έλαβε εκτίµηση από Εταιρεία ανεξάρτητων αναλογιστών για τις 
υποχρεώσεις της Εταιρείας που απορρέουν από την υποχρέωσή του να καταβάλει αποζηµιώσεις 
λόγω συνταξιοδότησης στους εργαζοµένους, καθώς εκτιµά ότι οι συγκεκριµένες υποχρεώσεις δεν 
είναι σηµαντικές σε επίπεδο οικονοµικών καταστάσεων. Η Εταιρεία  χρεώνει στα αποτελέσµατα 
χρήσης κάθε έτους την πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού που προκύπτει  βάση του Ν.2112-

1920.  

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31 ∆εκεµβρίου 2014 114.625 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης  810 

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31 ∆εκεµβρίου 2015 115.435 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης (3.968) 

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31 ∆εκεµβρίου 2016 111.467 

 

22. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

 
Το ποσό των ευρώ 40.448 αφορά το υπόλοιπο των επιχορηγήσεων για διάφορα προγράµµατα 

επιχορηγούµενων επενδύσεων τα οποία είναι σε εξέλιξη.  
 

23. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Οι προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  που περιλαµβάνονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις 
αναλύονται ως εξής: 

 
  2016 2015 

Προµηθευτές 2.199.144 2.894.214 

Επιταγές Πληρωτέες 21.000 408.440 

Προκαταβολές  πελατών 674.378 955.629 

Πιστωτές διάφοροι 53.737 39.315 

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταµεία 72.893 74.424 

Σύνολο 3.021.152 4.372.022 
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24. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ 
 
Οι φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι που περιλαµβάνονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις αναλύονται 
ως εξής: 

 
  2016 2015 

Φόρος Εισοδήµατος Οφειλόµενος 520.420 136.101 

Λοιπές υποχρεώσεις για φόρους 41.593 51.172 

  562.013 187.273 

 

25. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 
 
∆εν υπάρχουν συναλλαγές µε συνδεδεµένα πρόσωπα όπως αυτά ορίζονται στο ∆.Λ.Π 24 πλην των 

παρακάτω περιπτώσεων: 

-απαιτήσεις από δοσοληπτικό λογαριασµό του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου ποσού  € 764.904,49 

-απαιτήσεις από δοσοληπτικό λογαριασµό των υπολοίπων µελών ∆Σ ποσού  € 109.415,02 

-Αµοιβές ∆Σ  χρήσης € 90.000 

 

26. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ΕΠΙ∆ΙΚΕΣ  Ή ΥΠΟ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

 
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 ∆υναµικού 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. ∆εν αναµένεται 
να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. ∆εν αναµένονται 
πρόσθετες πληρωµές, µετά την ηµεροµηνία σύνταξης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 

Η Εταιρεία έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές καλής  εκτέλεσης σε Τραπεζικά Ιδρύµατα  οι οποίες 

ανέρχονται την 31.12.2016 σε €500.000 (31.12.2015: €730.647). 

∆εν 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2016 

 

27. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 
∆εν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα της 31 ∆εκεµβρίου 2016 γεγονότα τα οποία επηρεάζουν 
ουσιωδώς την οικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας που θα έπρεπε να αναφερθούν 
στις σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων.  

 

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας από τις σελίδες 1 έως 6 και 9 έως 41 εγκρίθηκαν 
κατά την συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την 01.06.2017. 

 
 
 

Λάρισα, 1 Ιουνίου 2017 

 
 
 

Ο Πρόεδρος 
& 

∆/νων Σύµβουλος του ∆.Σ. 

 
Το Μέλος του ∆.Σ. 

 
Ο ∆ιευθυντής των Οικονοµικών 

Υπηρεσιών 

  
 
 

 

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



ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2016 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

Αρµόδια Αρχή: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας - ∆/νση Εµπορίου & Τουρισµού Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:                                     

Ηµεροµηνία έγκρισης των Ετήσιων Οικον. Καταστάσεων: 1 Ιουνίου 2017 Τσερέπας Ιωάννης - Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος

Νόµιµος Ελεγκτής: ∆όκος Αθ. Γεώργιος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38241) Χατζηευφραιµίδου Κυριακή  - Μέλος 

Ελεκτική Εταιρεία: HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε.  (Α.Μ. ΣΟΕΛ 152) Πανταρτζίδης Στέφανος - Μέλος

Τύπος Εκθεσης Ελέγχου : Γνώµη Με Επιφύλαξη

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: http://www.lariplast.gr

31.12.2016 31.12.2015 01.01 - 31.12.2016 01.01 - 31.12.2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 18.572.992                      19.499.396                      

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 35.429                            43.755                            Κέρδη προ φόρων (Συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 2.556.467                             447.381                                

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 24.584                            24.584                            Πλέον / Μείον προσαρµογές για:

Αποθέµατα 2.103.449                       2.078.984                       Αποσβέσεις 986.305                                992.682                                

Απαιτήσεις από πελάτες 1.403.933                       1.725.852                       Προβλέψεις 71.021                                 519.017                                

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7.567.441                       6.363.704                       Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 231.452                                341.871                                

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 29.707.829                    29.736.276                    Μείωση / (Αύξηση) αποθεµάτων (24.465)                                347.515                                

Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων 24.255                                 974.580                                

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (1.377.401)                            1.097.542                             

Μετοχικό Κεφάλαιο (49.577 µετοχές των € 33,00) 1.636.041                       1.636.041                       Μείον:

Λοιπά Στοιχεία Καθαρής Θέσης 16.246.607                      14.746.436                      Φόροι πληρωθέντες (262.232)                              (10.503)                                

Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρίας (α) 17.882.648                    16.382.477                    

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 2.403.771                       1.765.061                       

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 4.875.313                       5.486.124                       Σύνολο εισροών / (εκροών) από / (για) λειτουργικές δραστηριότητες (α) 2.205.402                           4.710.085                           

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 962.932                          1.114.372                       

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.583.165                       4.988.243                       Επενδυτικές ∆ραστηριότητες

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 11.825.181                      13.353.800                      

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 29.707.829                    29.736.276                    Αγορά ενσώµατων παγίων και άϋλων στοιχείων (85.616)                                (208.562)                              

Τόκοι εισπραχθέντες 14.578                                 17.031                                 

Πωλήσεις ενσώµατων και ασώµατων παγίων στοιχείων 105.750                                11.800                                 
(Aγορές)/πωλήσεις χρηµ/κών  στοιχείων αποτιµώµενα σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων

-                                          (153)                                     

01.01 - 31.12.2016 01.01 - 31.12.2015
Σύνολο εκροών για επενδυτικές δραστηριότητες (β) 34.713                                (179.884)                             

Κύκλος εργασιών 18.796.556                      20.177.052                      Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Μικτά Κέρδη 4.420.528                       2.948.156                       
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών  
αποτελεσµάτων

2.834.585                       781.458                          Καθαρή µεταβολή χρηµατοδοτικής µίσθωσης (1.560.179)                            (439.821)                              

Κέρδη προ φόρων 2.556.467                       447.381                          Καθαρή µεταβολή µακροπρόθεσµου δανεισµού 638.710                                (82.703)                                
Κέρδη/(Ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 1.500.171                      (336.050)                       Καθαρή µεταβολή βραχυπρόθεσµου δανεισµού (151.441)                              (733.126)                              

Τόκοι πληρωθέντες (157.945)                              (305.138)                              
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) -                                     -                                     Σύνολο εισροών / (εκροών) από / (για) χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (1.230.855)                          (1.560.789)                          

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) 1.500.171                      (336.050)                       Καθαρή Αύξηση στα ταµ. διαθ. και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) 1.009.260                           2.969.413                           
Κέρδη/(Ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά & αποµειωµένα(σε €)                            30,2594                            (6,7783)
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα Έναρξης Χρήσης 5.397.046                           2.427.634                           
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων                         3.820.890                         1.774.140 

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα Λήξης Χρήσης 6.406.306                           5.397.046                           

31.12.2016 31.12.2015

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα) 16.382.477                      16.718.527                      
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 1.500.171                       (336.050)                         
Μεταφορά σε αποθεµατικά -                                     -                                     
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2016 και 31.12.2015 αντίστοιχα) 17.882.648                    16.382.477                    

1. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 9 των Οικονοµικών Καταστάσεων. 8. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και 
2. Ο αριθµός προσωπικού της Εταιρείας στις 31.12.2016 ανέρχεται στα 103 άτοµα. Στις 31.12.2015 ο αντίστοιχος αριθµός       υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους µε τα συνδεδεµένα µέρη,
    του προσωπικού ήταν 87 άτοµα.       όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:
3. Τα εµπράγµατα βάρη επί των ακινήτων της Εταιρείας για εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων ανέρχονται σε € 2,75 εκατ.

4. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν (Ποσά σε ευρώ) 31.12.2015

    σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας, πέραν αυτών που αναφέρονται στη σηµείωση 26. α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

5.  Το σύνολο των λοιπών προβλέψεων για την Εταιρεία είναι € 286 χιλ. β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

γ) Απαιτήσεις

δ) Υποχρεώσεις

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΡΕΠΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ∆ΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ

Α.∆.Τ. T 393534 Α∆Τ. ΑΚ 406318 Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε. 0090834 Α' Τάξης

καταστάσεις, καθώς και η έκθεση ελέγχου του Νόµιµου Ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Λάρισα, 1 Ιουνίου 2017

7. Στην τρέχουσα χρήση όπως και στη προηγούµενη δεν καταχωρήθηκε κάποιο ποσό απ' ευθείας στην καθαρή θέση της Εταιρείας.

     υποχρεωτική από 1.1.2016.

6.  Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των ανωτέρω Οικονοµικών Καταστάσεων είναι ίδιες µε αυτές των 

     οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2015, αφού λήφθησαν υπόψη τα νέα πρότυπα και οι διερµηνείες που η εφαρµογή τους είναι 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10319/31/Β/86/87 

Ε∆ΡΑ: 6o Χιλ. Νέας Εθνικής Οδού Λάρισας - Αθήνα, ΛΑΡΙΣΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 έως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

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

 Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή (ή άλλη συναλλαγή) µε τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές  

(ποσά σε ευρώ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

-

78.824

780.564

120.000

-

-

-

874.320

-

31.12.2016

-

-

-

-

90.000


