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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλουμε στη Γενική Συνέλευσή σας τις Οικονομικές
Καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31.12.2017 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε
αυτές.
Σημαντικά Γεγονότα
Η χρήση 2017 αποτελεί την ένατη οικονομική χρήση εφαρμογής από την Εταιρεία των Διεθνών
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). Η Εταιρεία στην χρήση 2017 είχε ως στόχο
την αύξηση των πωλήσεων και την κεφαλαιακή ενίσχυσή της έτσι ώστε να προχωρήσει μια σειρά νέων
επενδύσεων. Στην παρούσα χρήση καταλυτικό ρόλο στην αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων
διαδραμάτισε ο εξορθολογισμός της πιστωτικής πολιτικής, η αυξημένη παραγωγικότητα, καθώς
επίσης και οι μειωμένες δανειακές υποχρεώσεις. Επιπρόσθετα, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η μείωση
του λειτουργικού κόστους. Η εταιρεία θέτει ως στόχο για τις προσεχείς χρήσεις την περαιτέρω ανάπτυξή
της μέσω επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς επίσης και μέσω εξαγορών. Η εταιρεία
ευελπιστεί να ενισχύσει τα προσεχή έτη την κερδοφορία της μέσω της αύξησης των εξαγωγών και για
αυτό προβαίνει σε στρατηγικής σημασίας, συνεργασίες.
Οικονομική θέση της εταιρείας
Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2017 κρίνεται ικανοποιητική.
Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2017 είναι αυξημένα και
19.802.128 έναντι Ευρώ 17.882.648 της προηγούμενης χρήσεως.

ανέρχονται

σε ποσό Ευρώ

Τα κυριότερα μεγέθη της χρήσης 1.1 – 31.12.2017 έχουν ως εξής:
ΕΤΑΙΡΙΑ

1.1 - 31.12.2017

1.1 - 31.12.2016

Δ (%)

Κύκλος Εργασιών

18.811.870

18.796.556

0,08%

Λειτουργικό Αποτέλεσμα (EBITDA)

3.831.271

3.820.890

0,27%

Κέρδη προ φόρων

2.725.018

2.556.467

6,59%

Καθαρά κέρδη χρήσεως μετά από
φόρους
Περιθώριο EBITDA

1.919.480

1.500.171

27,95%

20,37%

20,33%

0,19%

Ακολουθούν οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ώστε να παρέχουν πληρέστερη
πληροφόρηση για τη χρήση που έκλεισε :
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ΔΕΙΚΤΕΣ
Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

1.1 31.12.2017

1.1 31.12.2016

Κυκλοφορούν ενεργητικό/Σύνολο ενεργητικού
42,23%
37,28%
Πάγιο ενεργητικό/Σύνολο ενεργητικού
57,77%
62,72%
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και
πάγιο ενεργητικό.
Ίδια κεφάλαια/Σύνολο υποχρεώσεων
165,23%
151,23%
Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.
Σύνολο υποχρεώσεων/Σύνολο παθητικού
37,70%
39,80%
Ίδια κεφάλαια/Σύνολο παθητικού
62,30%
60,20%
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.
Ίδια κεφάλαια/Πάγιο ενεργητικό
107,84%
95,97%
Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα
Ίδια Κεφάλαια.
Κυκλοφορούν ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
269,79%
243,61%
Ο ανωτέρω δείκτης απεικονίζει την γενική ρευστότητα της οικονομικής μονάδας.
Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας
1.1 1.1 31.12.2017
31.12.2016
Καθαρό περιθώριο κέρδους προ φόρων
14,49%
13,60%
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων/Ίδια κεφάλαια
13,76%
14,30%
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.
Μικτά αποτελέσματα/Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών
24,91%
23,52%
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων
της εταιρείας.
Δι α χε ί ρι σ η χ ρημ ατ ο ο ι κ ο νο μι κ ώ ν κι νδ ύ ν ω ν
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και οι αντίστοιχες ενέργειες αντιμετώπισής τους από την
εταιρεία είναι οι παρακάτω:

1.

2.

Κίνδυνος
Πιστωτικός Κίνδυνος
(Κίνδυνος επισφάλειας
πελατών)

Προβλέψεις της εταιρείας
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.

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.
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3.
4.

Συναλλαγματικός
κίνδυνος
Αυξομείωση τιμών
πρώτων υλών

Δεν είναι σημαντικός, λόγω του ότι το μεγαλύτερο μέρος των
συναλλαγών γίνεται σε ευρώ.
Ο ρυθμός μεταβολής των τιμών πώλησης δεν συμπίπτει με το
ρυθμό μεταβολής της τιμής κτήσης τους με αποτέλεσμα την
αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους στην περίπτωση
ανοδικών τιμών και τη μείωσή του στην περίπτωση πτωτικών
τάσεων. Για το λόγο αυτό η εταιρεία εφαρμόζει σταθερή πολιτική
αποθεμάτων, ενώ μέσω της πολύχρονης συνεργασίας της με
τους προμηθευτές της φροντίζει να ενημερώνεται το
συντομότερο δυνατό για τις ανοδικές ή καθοδικές τάσεις στις
τιμές των πρώτων υλών της εφαρμόζοντας την ανάλογη
πολιτική.

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.
Διαχείριση 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:
Δύο συνεχόμενα γήπεδα, που αποτελούν ένα ενιαίο γήπεδο που βρίσκονται στη θέση «Καρατζόλι» της
Κτηματικής Περιφέρειας της κοινότητας Νίκαιας Λάρισας και ειδικότερα το ένα απ’ αυτά έχει έκταση
2.790 τ.μ και το άλλο έχει έκταση 4.000 τ.μ. μετά των επ’ αυτών κτισμάτων (εργοστάσιο, αποθήκες,
γραφεία).
Τρία συνεχόμενα οικόπεδα, που αποτελούν ένα ενιαίο γήπεδο που βρίσκεται στη θέση «Καρατζόλι» της
Κτηματικής περιφέρειας του δημοτικού διαμερίσματος Νίκαιας Λάρισας και ειδικότερα: 2.557 τ.μ., 4.967
τ.μ. και 14.262 τ.μ. Στα ανωτέρω γήπεδα σύμφωνα με την βεβαίωση αποπεράτωσης οικοδομής (αριθμ.
πρωτοκόλλου 6573/5.12.2001)της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και περιβάλλοντος της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Λάρισας έχουν κατασκευασθεί νέες κτιριακές συνολικής επιφανείας 9.218,46 τετ. μέτρα.
Στις 12-12-2017 η Εταιρία προχώρησε σε αγορά δύο νέων οικοπέδων που βρίσκονται στη θέση
«Καρατζόλι» της Κτηματικής Περιφέρειας της κοινότητας Νίκαιας Λάρισας και ειδικότερα το ένα απ’
αυτά έχει έκταση 4.823 τ.μ και το άλλο έχει έκταση 5.000 τ.μ..
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Δρασ τ η ρι ό τ ητ α σ τ ο ν τ ο μ έα ερ ε υ νώ ν και α νά πτ υ ξ ης
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 .

Υπο κ ατ ασ τ ήμ ατ α τ ης ετ αι ρ εί ας
Η εταιρεία έχει μια μισθωμένη αποθήκη στην Αθήνα και στα πλαίσια της καλύτερης λειτουργίας της
εξετάζει το ενδεχόμενο ίδρυσης και νέων υποκαταστημάτων.

Μ ε ρι σ ματι κ ή Π ολ ι τι κ ή
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ λαμβάνοντας υπ’ όψη τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, την χρηματοοικονομική
κατάσταση της εταιρείας, τις προοπτικές, καθώς και τα δεδομένα του ευρύτερου χρηματοοικονομικού
περιβάλλοντος προτίθεται να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα
συγκληθεί τον Αύγουστο του 2018, 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.
Γ ε γο ν ότ α μ ετ ά τ η ν ημ ε ρο μη νί α τ ο υ ι σ ο λο γι σ μο ύ
Η Γενική Συνέλευση με την από 23.04.2018 απόφασή της αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 122.034 με έκδοση 3.698 νέων κοινών ονομαστικών
μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 33 και τιμής διάθεσης ευρώ 1.460 έκαστη (υπέρ το άρτιο διαφορά
ανά μετοχή ευρώ 1.427, με καταβολή μετρητών ευρώ 122.034 και συνολικού ποσού (ονομαστική και
υπέρ το άρτιο καταβολή) Ευρώ 5.400.000. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με
εξ’ ολοκλήρου κάλυψη από την εταιρεία κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών «DIORAMA
Investments SICAR S.A.» στις 27 Απριλίου 2018, σε εκτέλεση της από 21 Φεβρουαρίου 2018 σύμβασης
κάλυψης μεταξύ των μετόχων της Εταιρείας, της Εταιρείας και της «DIORAMA Investments SICAR S.A.».
Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα της 31 Δεκεμβρίου 2017 γεγονότα τα οποία επηρεάζουν ουσιωδώς
την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας που θα έπρεπε να αναφερθούν στις
σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων.

Προ β λ επ όμ ε νη π ορ εί α
Κατά την προσεχή περίοδο ήδη έχουν δρομολογηθεί προσπάθειες, για μεγαλύτερη βελτίωση της
δραστηριότητας και της οικονομικής θέσης της εταιρείας. Το Διοικητικό συμβούλιο, εκτιμά ότι στη
χρήση 2018, παρά την μείωση της ανάπτυξης στο εσωτερικό της χώρας, οι προοπτικές και τα
μηνύματα της αγοράς, είναι θετικά.
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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, 01/08/ 2018

ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙΔΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Πρόεδρος του Δ.Σ.&
Διευθύνων Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Μέλος του Δ.Σ.

ΔΕΡΜΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μέλος του Δ.Σ.

Μέλος του Δ.Σ

ΤΣΕΡΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η Εταιρεία), οι οποίες
αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2017, 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.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο της
έκθεσής μας “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 Δεκεμβρίου
2017, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνάδουν με τις κανονιστικές απαιτήσεις του Κ.Ν. 2190/1920.
Βάση για γνώμη με επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τον
κωδ. Ν. 2190/1920 και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς η Εταιρεία δεν έχει προβεί
σε επανεκτίμηση της εύλογης αξίας των ενσωμάτων παγίων, προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο
απομείωσης της αξίας τους κατά τη λήξη της τρέχουσας χρήσης, δεδομένου ότι παρήλθε σημαντικό
χρονικό διάστημα από την τελευταία αποτίμηση, μέσα στο οποίο έχουν αλλάξει σημαντικά οι
οικονομικές συνθήκες. Από τον έλεγχό μας δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την
εκτίμηση του ύψους της απομείωσης που τυχόν απαιτείται.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά
περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα
Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας
Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας
που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε
εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας
νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια
που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.
Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως
και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να
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καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από
ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου
συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση
της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να
ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική
επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη
διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που
διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα
εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από
απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα
να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση
αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη
διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές
διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που
είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού
ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε
λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις,
ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης
επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και
το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη
Διοίκηση.
 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή
να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη
μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την
ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως
αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
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 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι
χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με
τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα
του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού 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 Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με
τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής
αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31
Δεκεμβρίου 2017.
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 Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2018
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δόκος Αθ. Γεώργιος
Α.Μ. ΣΟΕΛ 38241 – Α.Μ. ΕΛΤΕ 2273

HBP Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.
Μέλος της Morison KSi
Ιφιγενείας 81 & Βελικοπούλου, 142 31 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 152 – Α.Μ. ΕΛΤΕ 8
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ΕΤΗΣΙΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

για την οικονομική χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2017

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Σημ.

01.0131.12.2017

01.0131.12.2016

Έσοδα

4

18.811.870

18.796.556

Κόστος πωλήσεων

5

(14.126.514)

(14.376.028)

4.685.356

4.420.528

Μικτό κέρδος
Έξοδα διάθεσης

5

(1.610.227)

(1.707.769)

Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έξοδα εκμετάλευσης
Λοιπά έσοδα εκμετάλευσης
Χρηματοοικον ομικά έσοδα

5
6
7
8

(354.669)
(13.952)
142.242
23.665

(267.037)
(33.443)
422.306
14.578

Χρηματοοικον ομικά έξοδα

8

(147.396)

(292.696)

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

9

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

2.725.018

2.556.467

(805.539)

(1.056.296)

1.919.480

1.500.171

1.919.480

1.500.171

38,7171

30,2594

3.831.271

3.820.890

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α) + (Β)
Κέρδη/ (Ζημιές) ανά μετοχή (βασικές και απομειωμένες)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)

9

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων

12

ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2017

KATΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Σημ.

31.12.2017

31.12.2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ι διοχρησιμοποιούμεν α εν σώματα πάγια στοιχεία

10

18.314.242

18.572.992

Ασώματα πάγια στοιχεία

11

24.060

35.429

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

12

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

24.584

24.584

18.362.887

18.633.005

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα

13

2.367.031

2.103.449

Εμπορικές απαιτήσεις

14

1.573.375

1.403.933

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις

15

1.361.667

1.074.808

86.327

86.327

Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμεν α σε εύλογη αξία
μέσω αποτελεσμάτων
Χρηματικά διαθέσιμα

16

8.035.224

6.406.306

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

13.423.624

11.074.823

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

31.786.511

29.707.829

ΙΔΙΑ 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 ν έον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

4.206.651

2.287.172

19.802.128

17.882.648

2.302.666

2.403.771

286.569

286.569

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάν εια

20

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Επιχορηγήσεις

22

29.406

40.448

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού

21

114.763

111.467

Αν αβαλλόμεν ες φορολογικές υποχρεώσεις

9

4.275.374

4.436.830

7.008.778

7.279.084

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές

23

2.544.941

2.220.144

Βραχυπρόθεσμα δάν εια

20

116.022

413.932
549.000

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δαν είων

20

445.113

Φόρολογικές υποχρεώσεις

24

1.088.297

562.013

Δεδουλευμέν ες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

23

781.233

801.008

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

4.975.606

4.546.097

31.786.511

29.707.829

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

Υπέρ το άρτιο

Αφορολόγητο
αποθεματικό N.
3299/2004

Λοιπά
αποθεματικά

Κέρδη εις νέο

Σύνολο

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου 2016
Συγκεν τρωτικά συν ολικά εισοδήματα μετά από
φόρους

1.636.041

287.601

13.406.260

265.575

787.000

16.382.477

-

-

-

-

1.500.171

1.500.171

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 31 Δεκεμβρίου 2016

1.636.041

287.601

13.406.260

265.575

2.287.172

17.882.648

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου 2017
Συγκεν τρωτικά συν ολικά εισοδήματα μετά από
φόρους

1.636.041

287.601

13.406.260

265.575

2.287.172

17.882.648

-

-

-

-

1.919.480

1.919.480

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 31 Δεκεμβρίου 2017

1.636.041

287.601

13.406.260

265.575

4.206.651

19.802.128

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων

14

ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

01.0131.12.2017
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

01.0131.12.2016

2.725.018

2.556.467

Αποσβέσεις

993.563

997.792

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων

(11.042)

(11.487)

(Κέρδη) / Ζημίες από πώληση εν σώματων και ασώματων παγίων
Χρηματοοικον ομικά έξοδα

123.731

(46.666)
278.117

46.428

103.187

3.296

3.968

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης

3.880.995

3.881.380

(Αύξηση)/Μείωση:
Αποθέματα

(263.581)

(24.465)

Εμπορικές απαιτήσεις

(215.871)

218.732

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις

Προσαρμογές για:

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού

(290.155)

(194.477)

Αύξηση/(Μείωση):
Προμηθευτές

324.797

(1.082.510)

Δεδουλευμέν ες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

273.539

(294.891)

Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού

(23.748)

(36.135)

Φόροι πληρωθέν τες

(714.726)

(262.232)

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

2.971.251

2.205.402

(723.224)

(78.586)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές / (Πωλήσεις) εν σώματων παγίων στοιχείων
Αγορές ασώματων παγίων στοιχείων
Πωλήσεις εν σώματων και ασώματων παγίων στοιχείων
Τόκοι και συν αφή έσοδα εισπραχθέν τα
Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Καθαρή μεταβολή χρηματοδοτικής μίσθωσης
Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμου δαν εισμού

(220)

(7.030)

-

105.750

23.665

14.578

(699.779)

34.713

-

(1.560.179)

(101.105)

638.710

Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμου δαν εισμού

(401.797)

(151.441)

Τόκοι πληρωθέν τες

(139.651)

(157.945)

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

(642.553)

(1.230.855)

Καθαρή αύξηση χρηματικών διαθεσίμων

1.628.919

1.009.260

Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή του έτους

6.406.306

5.397.046

Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του έτους

8.035.224

6.406.306

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων
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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 ΛάρισαςΑθήνας, Λάρισα, Τ.Κ. 41110 όπου βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις και η διοίκηση της εταιρείας και είναι
εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 10319/31/Β/86/87.
H εταιρεία συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις βάσει των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το
Διοικητικό Συμβούλιο στις 01.08.2018.
Φύση δραστηριοτήτων
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των πλαστικών κατασκευάζοντας αναλώσιμα προϊόντα από
πλαστικό μιας χρήσεως και υλικά συσκευασίας από πλαστικό (άκαμπτης συσκευασίας).
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν την 31 Δεκεμβρίου 2017 σε 99
άτομα (31 Δεκεμβρίου 2016: 103 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 2017.
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.).
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός
ορισμένων περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, στοιχεία ενεργητικού και παθητικού) τα οποία
αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους όπως αναλύονται κατωτέρω.
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί τη χρήση κρίσιμων
λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης απαιτείται η κρίση της Διοίκησης στην εφαρμογή των λογιστικών
αρχών που έχουν υιοθετηθεί. Οι τομείς που απαιτούν υψηλότερου βαθμού κρίση ή είναι εξαιρετικά
πολύπλοκοι ή οι τομείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις λογιστικές
καταστάσεις.
Ορισμένα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης αναταξινομήθηκαν για να καταστούν ομοειδή και
συγκρίσιμα με αυτά της τρέχουσας χρήσης.
(β) Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017, στις 2 Αυγούστου 2018. Οι οικονομικές καταστάσεις τελούν υπό
την έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
(γ) Σημαντικές Λογιστικές Εκτιμήσεις και Κρίσεις
Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειμένου, είτε να επιλέξει τις
καταλληλότερες λογιστικές αρχές είτε σε σχέση με τη μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και συναλλαγών.
Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να
ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και
βασίζονται στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης σε σχέση με το επίπεδο / όγκο των συναφών
συναλλαγών ή γεγονότων. Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε
δεδομένα, η εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών
καταστάσεων τους επόμενους 12 μήνες, έχουν ως κάτωθι:
(α)

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

(β)

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

(γ)

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

(δ)

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

(ε) Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού: Το κόστος της αποζημίωσης προσωπικού
καθορίζεται με βάση αναλογιστικές εκτιμήσεις. Οι αναλογιστικές εκτιμήσεις απαιτούν από τη
διοίκηση τη διενέργεια παραδοχών σχετικών με την μελλοντική αύξηση μισθών,
προεξοφλητικών επιτοκίων, ποσοστά θνησιμότητας κλπ. Η διοίκηση σε κάθε ημερομηνία
αναφοράς όπου επανεξετάζεται η σχετική πρόβλεψη δίνει την καλύτερη δυνατή εκτίμηση
σχετικά με τις προαναφερθείσες παραμέτρους.
(στ) Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα και απαξιωμένα αποθέματα: Tα αποθέματα εξετάζονται
τακτικά ως προς την κυκλοφοριακή τους ταχύτητα και λαμβάνονται προβλέψεις για
απαξιωμένα, ακίνητα και βραδέως κινούμενα αποθέματα ανάλογα με την κατηγορία τους,
την τεχνολογική τους απαξίωση και σύμφωνα με τις παραδοχές της Διοίκησης για την
ρευστοποιήσιμη αξία τους κατά την ημερομηνία αναφοράς.
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f3. 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:
Κτίρια
Αυτοκίνητα – Οχήματα
Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός
Λοιπός παραγωγικός εξοπλισμός

30-35 έτη
6 - 10 έτη
5 - 10 έτη
20 έτη

(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
Λογισμικά προγράμματα

Ωφέλιμη ζωή
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.
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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 χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν και ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ΔΛΠ 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,

•

Διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις,

•

Διακρατούμενες 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 η Εταιρεία 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.

ii.

iii.

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.
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.
Δημιουργείται 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.
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
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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 προεξοφλημένων
χρηματοροών και μοντέλα αποτίμησης επενδύσεων.
iv.
Διακρατούμενες έως την λήξη επενδύσεις:
Μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία με συγκεκριμένες ή καθορισμένες πληρωμές και
συγκεκριμένες ημερομηνίες λήξης κατηγοριοποιούνται ως διακρατούμενα έως την λήξη, όταν
η Εταιρεία 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
ΔΛΠ 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.
 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 απόαναγνωρίζονται 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

21

ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2017

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 Διαθέσιμα: Η Εταιρεία 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 η Εταιρεία 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.
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.
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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.
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
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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 (Projected Unit Credit
Method). 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)
Διανομή 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.
3.1 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή
μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων
προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση
 ΔΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις”
Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους
χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων
που προέρχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες.
ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη
πραγματοποιηθείσες ζημιές”
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων
φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από δάνεια που
επιμετρώνται στην εύλογη αξία.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους


 ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ
7 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018). Το
ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και
συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το
μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει
μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και
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αδυναμίες στο υφιστάμενο μοντέλο του ΔΛΠ 39. Η Εταιρεία θα εφαρμόσει το νέο πρότυπο την 1η
Ιανουαρίου 2018 και δεν θα αναπροσαρμόσει την συγκριτική πληροφόρηση. Για τις εμπορικές
απαιτήσεις, η Εταιρεία θα εφαρμόσει την απλοποιημένη μέθοδο για να υπολογίσει τις αναμενόμενες
πιστωτικές ζημίες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των εμπορικών απαιτήσεων της. Κατά τη χρήση 2017, η
Εταιρεία έχει πραγματοποιήσει μία αξιολόγηση της επίδρασης του προτύπου και κατέληξε ότι η
επίδραση από την εφαρμογή του θα αφορά κυρίως στην απομείωση των εμπορικών απαιτήσεων. Η
συγκεκριμένη αξιολόγηση, βασίστηκε σε πρόσφατη διαθέσιμη πληροφόρηση και υπόκειται σε
αλλαγές, που ενδέχεται να προκύψουν από επιπλέον υποστηρικτικό υλικό που θα είναι διαθέσιμες στην
Εταιρεία όταν και θα εφαρμόσει το πρότυπο το 2018. Η Εταιρεία αναμένει, κατά την εφαρμογή του
προτύπου, μία οριακή αύξηση των ζημιών από προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες και αντίστοιχη
αρνητική επίδραση στα ίδια κεφάλαια.

ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) “Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής
ποινής εξόφλησης” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2019). Οι τροποποιήσεις παρέχουν στις εταιρείες την δυνατότητα, εφόσον πληρούν μία
συγκεκριμένη συνθήκη, να επιμετρούν χρηματοοικονομικά στοιχεία με δικαίωμα πρόωρης
αποπληρωμής και καταβολή αρνητικής ποινής εξόφλησης (negative compensation) στο
αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων αντί στην εύλογη
αξία μέσω αποτελεσμάτων. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εφαρμόσει νωρίτερα τις τροποποιήσεις καθώς
δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018). Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του
προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα
συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου,
διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να
εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική
στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα
έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό
το οποίο αναμένει να δικαιούται ως αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. H Εταιρεία θα
εφαρμόσει το πρότυπο αναδρομικά με τη σωρευτική επίδραση της αρχικής εφαρμογής να
αναγνωρίζεται κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2018 ως προσαρμογή
στο υπόλοιπο ανοίγματος των κερδών εις νέον, χωρίς να αναπροσαρμόσει τα συγκριτικά στοιχεία.
Η Εταιρεία πραγματοποίησε μία αξιολόγηση στις πηγές εσόδου της, εφαρμόζοντας τα πέντε βήματα
που περιγράφονται στο πρότυπο, προκειμένου να εντοπίσει τις περιοχές που ενδέχεται να επηρεάζεται.
Η διοίκηση της Εταιρείας κατέληξε ότι γενικά οι συμβάσεις με πελάτες αποτελούνται από μία
υποχρέωση εκτέλεσης ή παροχής υπηρεσίας και οι τιμές είναι σταθερές και προκύπτουν από
τιμοκαταλόγους. Το έσοδο αναγνωρίζεται την στιγμή που παρέχεται η υπηρεσία στον πελάτη.
Βασιζόμενη στην αξιολόγηση αυτή, η Εταιρεία κατέληξε ότι το συγκεκριμένο πρότυπο δεν θα έχει
σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις.
 ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1 Ιανουαρίου 2019. Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17.
Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη
πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το
ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο
απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις
μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη
σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16
ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να
κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να
ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Η Εταιρεία ολοκλήρωσε την
αρχική της αξιολόγηση για την πιθανή επίδραση του προτύπου στις Χρηματοοικονομικές της
Καταστάσεις. Η Εταιρεία δεν αναμένει επίπτωση από την εφαρμογή του προτύπου στις
χρηματοοικονομικές της καταστάσεις.
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 ΔΠΧΑ 17 “Ασφαλιστήρια συμβόλαια” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021). Το ΔΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και αντικαθιστά
το ΔΠΧΑ 4. Το ΔΠΧΑ 17 καθιερώνει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση και παρουσίαση των
ασφαλιστήριων συμβολαίων που βρίσκονται στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου καθώς και τις
σχετικές γνωστοποιήσεις. Σκοπός του προτύπου είναι να διασφαλίσει ότι μία οντότητα παρέχει σχετικές
πληροφορίες οι οποίες να παρουσιάζουν την εύλογη εικόνα σχετικά με αυτά τα συμβόλαια. Το νέο
πρότυπο επιλύει τα προβλήματα συγκρισιμότητας που είχε δημιουργήσει το ΔΠΧΑ 4 καθώς απαιτεί όλα
τα ασφαλιστήρια συμβόλαια να λογιστικοποιούνται με τρόπο συνεπή. Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις
θα επιμετρώνται σε τρέχουσες αξίες και όχι σε ιστορικό κόστος. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 ΔΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) “Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές
που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018). Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την βάση
επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε
μετρητά και τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή
που διακανονίζεται σε μετρητά σε παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον
εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει
να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις
περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των
φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από
την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 ΔΠΧΑ 4 (Τροποποιήσεις) “Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα στο ΔΠΧΑ 4
Ασφαλιστήρια συμβόλαια” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1η Ιανουαρίου 2018). Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις. Το τροποποιημένο πρότυπο
θα α) παρέχει την επιλογή σε όλες τις οντότητες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να
αναγνωρίζουν στα λοιπά συνολικά εισοδήματα και όχι στην κατάσταση αποτελεσμάτων τις τυχόν
αποκλίσεις που θα προκύψουν λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου προτύπου
για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, και β) παρέχει στις οντότητες, οι δραστηριότητες των οποίων
αφορούν κυρίως τον κλάδο των ασφαλίσεων, την επιλογή για προσωρινή απαλλαγή από την
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021. Οι οντότητες οι οποίες θα αναβάλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ
9, θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το υπάρχον πρότυπο ΔΛΠ 39 για τα χρηματοοικονομικά μέσα.
 ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) “Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων” (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018). Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν
ότι προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταφορά προς ή από τα επενδυτικά ακίνητα θα
πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειμένου να θεωρηθεί ότι έχει επέλθει αλλαγή
στην χρήση ενός ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο το ακίνητο πληροί τον ορισμό και η
αλλαγή στη χρήση να μπορεί να τεκμηριωθεί. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
 ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες”
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019). Οι
τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι οντότητες πρέπει να λογιστικοποιούν τις μακροπρόθεσμες
συμμετοχές τους σε μία συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία - στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της
καθαρής θέσης - με βάση το ΔΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
 Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 22 “Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018). Η Διερμηνεία παρέχει
καθοδήγηση σχετικά με πως προσδιορίζεται η ημερομηνία της συναλλαγής όταν εφαρμόζεται το
πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ 21. Η Διερμηνεία έχει εφαρμογή όταν μία
οντότητα είτε καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίμημα για συμβάσεις που εκφράζονται σε ξένο
νόμισμα. Η Διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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 Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 “Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος”
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019). Η
Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και
αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική
αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της
λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένου
του φορολογητέου κέρδους/ζημιάς, της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές και τους φορολογικούς συντελεστές. Η
Διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2014 – 2016)
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε δύο ΔΠΧΑ. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 12 “Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες”
H τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με το ότι η υποχρέωση για παροχή των
γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΑ 12 έχει εφαρμογή σε συμμετοχές σε οντότητες που έχουν
κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενες προς πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή
συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017.
ΔΛΠ 28 “Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες”
Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινήσεις ως προς το ότι όταν οι οργανισμοί διαχείρισης
επενδύσεων κεφαλαίων, τα αμοιβαία κεφάλαια, και οντότητες με παρόμοιες δραστηριότητες
εφαρμόζουν την επιλογή να επιμετρούν τις συμμετοχές σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη αξία
μέσω αποτελεσμάτων, αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε συγγενή ή κοινοπραξία
κατά την αρχική αναγνώριση. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017) (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019).
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 3 “Συνενώσεις επιχειρήσεων”
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε
προηγουμένως σε μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της
επιχείρησης αυτής.
ΔΠΧΑ 11 “Από κοινού συμφωνίες”
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα δεν επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε
προηγουμένως σε μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά από κοινού έλεγχο στην
επιχείρηση αυτή.
ΔΛΠ 12 “Φόροι εισοδήματος”
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο
εισοδήματος από πληρωμές μερισμάτων με τον ίδιο τρόπο.
ΔΛΠ 23 “Κόστος δανεισμού”
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα χειρίζεται ως μέρος του γενικού δανεισμού
οποιοδήποτε δάνειο αναλήφθηκε ειδικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το
στοιχείο αυτό είναι έτοιμο για τη χρήση την οποία προορίζεται ή την πώλησή του.
ΔΛΠ 19: Μεταβολή, περικοπή ή διακανονισμός προγράμματος καθορισμένων παροχών
(Τροποποιήσεις).Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις απαιτούν
τις οντότητες να χρησιμοποιούν επικαιροποιημένες αναλογιστικές παραδοχές για τον
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προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας απασχόλησης και του καθαρού τόκου για το υπόλοιπο
της ετήσιας περιόδου αναφοράς, μετά την πραγματοποίηση μιας μεταβολής, περικοπής ή ενός
διακανονισμού του προγράμματος καθορισμένων παροχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν
επίσης, πως επηρεάζεται η εφαρμογή των απαιτήσεων του ανώτατου ορίου του περιουσιακού
στοιχείου, από το λογιστικό χειρισμό μιας μεταβολής, περικοπής ή ενός διακανονισμού του
προγράμματος καθορισμένων παροχών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση του Εταιρείας βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του
εν λόγω προτύπου στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις.

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).
Δευτερεύοντες τομείς πληροφόρησης
Ανάλυση πωλήσεων ανά κατηγορία

Κατασκευή πλαστικών προϊόντων
Λοιπό Χονδρικό εμπόριο
Σύνολο πωλήσεων

2017
15.630.858

2016
15.362.654

3.181.012

3.433.902

18.811.870

18.796.556

Ανάλυση πωλήσεων ανά γεωγραφική περιοχή
2017

2016

Πωλήσεις στο εσωτερικό

9.968.179

10.828.254

Πωλήσεις στο εξωτερικό

8.843.691

7.968.302

18.811.870

18.796.556

Σύνολο πωλήσεων

5. ΈΞΟΔΑ
2017

Κόστος
πωλήσεων

Έξοδα
διάθεσης

Έξοδα
διοίκησης

Σύνολο

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

1.338.113

369.209

114.462

1.821.784

Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων

45.402
1.972.798

231.623
5.199

66.323
113.368

343.348
2.091.365

35.778
14.031

5.077
615.364

4.978
4.654

45.832
634.049

337.327
46.428

50.884

Προβλέψεις για επισφαλείς Απαιτήσεις

605.351
10.115.042
-

993.563
10.115.042
46.428

Σύνολο

14.126.514

1.610.227

Φόροι τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων

-

354.669

16.091.410
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2016
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων
Προβλέψεις για επισφαλείς Απαιτήσεις
Σύνολο

Κόστος
πωλήσεων
1.382.803

Έξοδα
διάθεσης
344.954

Έξοδα
διοίκησης
101.617

6.739
1.808.378

399.172
59.181

45.412
21.664

451.323
1.889.224

6.186
2.545

3.999
658.008

14.424
9.600

24.609
670.152

784.204
10.385.173

139.268
-

74.320

997.792
10.385.173

-

103.187

-

103.187

14.376.028

1.707.769

267.037

16.350.835

Σύνολο
1.829.374

-

5.1 Κόστος μισθοδοσίας και απασχολούμενου προσωπικού
Το κόστος μισθοδοσίας που περιλαμβάνεται στις Οικονομικές Καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Μισθοί και ημερομίσθια
Εργοδοτικές εισφορές
Αποζημιώσεις προσωπικού
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω
συνταξιοδότησης
Λοιπές παροχές και έξοδα
Σύνολο

2017
1.420.447

1.401.574

353.899

340.135

4.216

51.699

3.296

2016

-

39.926

35.966

1.821.784

1.829.374

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας είναι:
2017

2016

Μισθωτοί

18

22

Ημερομίσθιοι

81

81

Σύνολο

99

103

6. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης που περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις αναλύονται ως
εξής:
2017
3.499

2016

-

16.804

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων

10.453

16.638

Σύνολο

13.952

33.443

Έκτακτες Ζημίες
Έκτακτα Και Ανόργανα Έξοδα

-

Τα ανωτέρω ποσά αφορούν έκτακτα γεγονότα όπως λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων τα
οποία είναι μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα.
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7. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης που περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις αναλύονται ως
εξής:
Εισπραττόμενα έξοδα αποστολής αγαθών

2017
39.135

99.337

Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών

89.996

213.701

Λοιπά έκτακτα κέρδη

13.111

109.228

142.242

422.306

Σύνολο

2016

8. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ / ΕΣΟΔΑ
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα/ έξοδα που περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις
αναλύονται ως εξής:

Τόκοι δανείων τραπεζών
Προμήθειες εγγυητικών επιστολών
Προμήθειες προεξόφλησης επιταγών
Διάφορα έξοδα τραπεζών
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων

Λοιπά έσοδα κεφαλαίων
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων

2017
(129.103)

2016
(242.782)

(2.957)

(14.579)

(17.236)

(18.213)

1.900

(17.122)

(147.396)

(292.696)

2017

2016

23.665
23.665

14.578
14.578

(123.731)

(278.117)

9. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Σύμφωνα με τον ελληνικό φορολογικό νόμο, ο φορολογικός συντελεστής των νομικών προσώπων
που εδρεύουν στην Ελλάδα είναι 29%.
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:
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.
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Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2017 ήδη διενεργείται από τους νόμιμους ελεγκτές τους. Κατά
την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν
σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις
οικονομικές καταστάσεις.
Ο φόρος εισοδήματος που έχει επιβαρύνει την κατάσταση συνολικού εισοδήματος αναλύεται ως
ακολούθως:
Αναβαλλόμενος φόρος
Φόρος Εισοδήματος χρήσης

2017

2016

161.456

(535.876)

(966.995)

(520.420)

(805.539)

(1.056.296)

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 στa κέρδη προ φόρων συνοψίζεται στα εξής:

Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων
Συντελεστής φόρου εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος
Φορολογική επίδραση μη φορολογηθέντων
εσόδων και εξόδων που δεν εκπίπτουν για
φορολογικούς σκοπούς
Φόρος εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων
Μόνιμες διαφορές
Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων

2017
2.725.018

2016
2.556.467

29%

29%

(790.255)

(741.376)

(15.283)
-

(119.673)
(195.397)

(805.539)

(1.056.296)
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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:

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

2016

Μεταβολή στην
κατάσταση
συνολικού
εισοδήματος

2017

120.223

3.464

133.687

Παροχές σε εργαζομένους

32.325

956

33.281

Ασώματες ακινητοποιήσεις

3.688

-

3.688

156.236

14.420

170.656

(4.593.066)

147.036

(4.446.030)

(4.593.066)

147.036

(4.446.030)

(4.436.830)

161.456

(4.275.374)

Απαιτήσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Ενσώματες ακινητοποιήσεις

Καθαρές αναβαλλόμενες
φορολογικές υποχρεώσεις
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Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Απαιτήσεις
Παροχές σε εργαζομένους

2015
90.298

Μεταβολή στην
κατάσταση
συνολικού
εισοδήματος

2016

29.924

120.223

33.476

(1.151)

32.325

195.397

(195.397)

-

3.688

-

3.688

322.859

(166.624)

156.236

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)

(3.900.954)

(535.876)

(4.436.830)

Μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες
Ασώματες ακινητοποιήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Καθαρές αναβαλλόμενες
φορολογικές υποχρεώσεις

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

Υπόλοιπο αρχής χρήσης
Χρέωση λογαριασμού αποτελεσμάτων
Σύνολο

2017

2016

(4.436.830)
161.456

(3.900.954)
(535.876)

(4.275.374)

(4.436.830)

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή
Τα βασικά κέρδη 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:
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους
Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (Ευρώ/μετοχή)

2017

2016

1.919.480

1.500.171

49.577

49.577

38,7171

30,2594

Τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή για την Εταιρεία είναι τα ίδια με τα βασικά επειδή δεν υπάρχουν
επιδράσεις δυνητικών τίτλων μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές ούτε δικαιώματα προαιρέσεως αγοράς
μετοχών.
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10. ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Παρατίθενται παρακάτω πίνακες με την εξέλιξη των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
Οικόπεδα

Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Κτίρια

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα & λοιπός
εξοπλισμός

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΟΣΤΟΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016

3.951.850

9.038.880

15.982.497

116.686

621.503

Προσθήκες

-

7.939

26.342

38.088

6.217

Πωλήσεις / Μειώσεις / Μεταφορές

-

-

(5.822)

(33.455)

3.951.850

9.046.819

16.003.017

121.318

627.720

29.750.724

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016

-

29.711.416
78.586
(39.277)

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 πωληθέντων

-

-

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016

-

2.124.789

8.418.956

84.875

549.113

11.177.732

3.951.850

6.922.031

7.584.061

36.443

78.607

18.572.993

3.951.850

9.046.819

16.003.017

121.318

627.720

29.750.724

104.947

-

616.422

-

1.856

723.224

4.056.797

9.046.819

16.619.438

121.318

629.576

30.473.949

11.177.732

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2016

(5.822)

(10.901)

-

(16.723)

ΚΟΣΤΟΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017
ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017

-

2.124.789

8.418.956

84.875

549.113

Αποσβέσεις χρήσεως

-

271.405

676.011

6.700

27.858

981.974

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017

-

2.396.193

9.094.966

91.575

576.971

12.159.706

4.056.797

6.650.626

7.524.472

29.743

52.605

18.314.243

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2017

Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των ενσώματων παγίων στοιχείων.
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 € 4.248 χιλ. και αναπόσβεστο
υπόλοιπο ποσού € 5.075 χιλ.

11. ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν λογισμικό και αναλύονται ως εξής:
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016

219.402

Προσθήκες

7.030
226.432

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016
ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις χρήσης
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016

(175.647)
(15.356)
(191.003)
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35.429

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2016

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017

226.432

Προσθήκες

220
226.652

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017
ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

(191.003)

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017

(11.589)

Αποσβέσεις χρήσης

(202.592)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017

24.060

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2017

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:
ΔΕΗ
Ενοικίων
Αυτοκινήτων
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

2017
22.204

2016
22.204

940

940

1.440

1.440

24.584

24.584

13. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Τα λοιπά αποθέματα που περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
2017
343.042

Εμπορεύματα
Προϊόντα Έτοιμα - Ημιτελή
Πρώτες και βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα ανταλλακτικά
Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων
Μείον: Πρόβλεψη επισφάλειας για
αποθεμάτων
Σύνολο

προκαταβολές

2016
332.580

794.097

461.624

757.463

1.031.250

515.968

321.535

(43.539)
2.367.031

(43.539)
2.103.449

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

Πελάτες

2017

2016

2.499.086

2.096.776
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Μείον πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες
Μεταχρονολογημένες επιταγές
Σύνολο

(988.983)

(942.554)

1.510.103

1.154.221

63.272

249.712

1.573.375

1.403.933

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συμπίπτουν περίπου με τις λογιστικές αξίες.
Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται ως εξής:
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Επιβάρυνση αποτελεσμάτων χρήσης
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

2017
942.554

2016
839.367

46.428

103.187

988.983

942.554

15. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι λοιπές απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
2017
Απαιτήσεις από Δημόσιο
Λοιποί χρεωστικοί λογαριασμοί
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολο

584.225
775.823

2016
296.838
777.442

1.619

529

1.361.667

1.074.808

16. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Τα χρηματικά διαθέσιμα που περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
2017
1.280

2016

Καταθέσεις όψεως & Προθεσμίας

8.033.945

6.405.367

Σύνολο

8.035.224

6.406.306

2017

2016

1.636.041

1.636.041

Ταμείο

939

17. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Μετοχικό Κεφάλαιο (49.577 * € 33)
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Σύνολο

287.601

287.601

1.923.642

1.923.642

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2017 ανέρχεται σε € 1.636.041 διαιρούμενο σε
49.577 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας € 33,00 (σε απόλυτο ποσό) εκάστη.

18. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
2017

2016

265.575

265.575

Αποθεματικό αναπροσαρμογής

7.947.782

7.947.782

Αφορολόγητα και Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων

5.458.478

5.458.478

Τακτικό αποθεματικό
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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 Διατάξεων
Τα αφορολόγητα αποθεματικά σχηματίσθηκαν σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία και
εξαιρούνται της φορολογίας με την προϋπόθεση ότι δεν θα διανεμηθούν ως μερίσματα στους
μετόχους. Η 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.
Δεν καταβλήθηκαν μερίσματα για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017. Επιπλέον δεν έχει
προταθεί η διανομή μερίσματος για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018.

19. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
Δεν υφίστανται οφειλές από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης στην τρέχουσα χρήση, καθώς
έχουν εξοφληθεί σε προηγούμενες χρήσεις.

20. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ – ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ
α) Μακροπρόθεσμα Δάνεια:
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 και 2016 αναλύονται ως εξής:
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Σύνολο
Μείον βραχυπρόθεσμο μέρος:
Μείον καταβολές στην επόμενη χρήση
Μακροπρόθεσμο μέρος

2017

2016

2.747.778
2.747.778

2.952.771
2.952.771

(445.113)
2.302.666

(549.000)
2.403.771

Η Εταιρεία διατηρεί μακροπρόθεσμο δανεισμό, ενώ το μέσο τραπεζικό επιτόκιο δανεισμού στην
διάρκεια του 2017 ανέρχονταν σε 4 % περίπου.
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β) Βραχυπρόθεσμα Δάνεια:
Η Εταιρεία διατηρεί βραχυπρόθεσμο δανεισμό, ενώ το μέσο τραπεζικό επιτόκιο δανεισμού στην
διάρκεια του 2017 ανέρχονταν σε 4 % περίπου.
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα υπόλοιπα των εγκεκριμένων ορίων βραχυπρόθεσμου δανεισμού.
2017

2016

Τράπεζα Πειραιώς

18.268

286.616

ALPHA BANK

97.754

127.316

116.022

413.932

Σύνολο

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 Δεκεμβρίου 2015
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης

115.435
(3.968)

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31 Δεκεμβρίου 2016

111.467

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31 Δεκεμβρίου 2017

3.296
114.763

22. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Το ποσό των ευρώ 29.406 αφορά το υπόλοιπο των επιχορηγήσεων για διάφορα προγράμματα
επιχορηγούμενων επενδύσεων τα οποία είναι σε εξέλιξη.

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

Προμηθευτές

2017
2.544.941

2016
2.199.144

-

21.000

673.196

674.378

Πιστωτές διάφοροι

36.488

53.737

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία

71.549

72.893

3.326.174

3.021.152

Επιταγές Πληρωτέες
Προκαταβολές πελατών

Σύνολο

24. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ
Οι φόροι εισοδήματος πληρωτέοι που περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις αναλύονται
ως εξής:
Φόρος Εισοδήματος Οφειλόμενος
Λοιπές υποχρεώσεις για φόρους

2017
1.062.695

2016
520.420

25.602

41.593

1.088.297

562.013

25. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Δεν υπάρχουν συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Λ.Π 24 πλην των
παρακάτω περιπτώσεων:
-απαιτήσεις από δοσοληπτικό λογαριασμό του Διευθύνοντα Συμβούλου ποσού € 764.972
-απαιτήσεις από χρεωστικό υπόλοιπο προμηθευτή μέλους Δ.Σ. ποσού € 184.505
-απαιτήσεις από δοσοληπτικό λογαριασμό των υπολοίπων μελών Δ.Σ. ποσού € 41.036
-λήψη υπηρεσιών από Διευθύνοντα Σύμβουλο ποσού € 38.154

26. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ΕΠΙΔΙΚΕΣ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Η Εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που
προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας μεταξύ των οποίων και απόφαση του
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για διακοπή επιχορήγησης ασφαλιστικών
εργοδοτικών εισφορών συνολικού ποσού 286.572,06€ στα πλαίσια του προγράμματος «Πρόγραμμα
επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για
την διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας. Η εταιρεία επί της ανωτέρω απόφασης
κατέθεσε ένσταση η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει εξετασθεί από τα αρμόδια όργανα. Δεν αναμένεται
να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Δεν αναμένονται
πρόσθετες πληρωμές, μετά την ημερομηνία σύνταξης αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
Η Εταιρεία έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης σε Τραπεζικά Ιδρύματα, οι οποίες
ανέρχονται την 31.12.2017 σε €500.000 (31.12.2016: €500.000).
Δεν υπάρχουν πέραν των ανωτέρω λοιπές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών
οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή την λειτουργία της
Εταιρείας.
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27. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Η Γενική Συνέλευση με την από 23.04.2018 απόφασή της αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 122.034 με έκδοση 3.698 νέων κοινών ονομαστικών
μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 33 και τιμής διάθεσης ευρώ 1.460 έκαστη (υπέρ το άρτιο διαφορά
ανά μετοχή ευρώ 1.427, με καταβολή μετρητών ευρώ 122.034 και συνολικού ποσού (ονομαστική και
υπέρ το άρτιο καταβολή) ευρώ 5.400.000. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με
εξ’ ολοκλήρου κάλυψη από την εταιρεία κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών «DIORAMA
Investments SICAR S.A.» στις 27 Απριλίου 2018, σε εκτέλεση της από 21 Φεβρουαρίου 2018 σύμβασης
κάλυψης μεταξύ των μετόχων της Εταιρείας, της Εταιρείας και της «DIORAMA Investments SICAR S.A.».
Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα της 31 Δεκεμβρίου 2017 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 7 και 11 έως 39 εγκρίθηκαν
κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 01.08.2018.

Λάρισα, 1 Αυγούστου 2018

Ο Πρόεδρος
&
Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ.

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθυντής των Οικονομικών
Υπηρεσιών

Ιωάννης Τσερέπας

Κυριακή Χατζηεφραιμίδου

Αλέξανδρος Χασιώτης
Άδεια Ο.Ε.Ε. 90834 Α΄ Τάξης

Το μέλος ΔΣ

Το μέλος ΔΣ

Το μέλος ΔΣ

Στέφανος Παντζαρτζίδης

Κωνσταντίνος Δερμάνης

Νικόλαος Αλιπραντής
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ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10319/31/Β/86/87
o
ΕΔΡΑ: 6 Χιλ. Νέας Εθνικής Οδού Λάρισας - Αθήνα, ΛΑΡΙΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
(Δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

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.
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
καταστάσεις, καθώς και η έκθεση ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.
(ποσά σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :
Αρμόδια Αρχή:

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας - Δ/νση Εμπορίου & Τουρισμού

Ημερομηνία έγκρισης των Ετήσιων Οικον. Καταστάσεων:

1 Αυγούστου 2018

Τσερέπας Ιωάννης - Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Νόμιμος Ελεγκτής:

Δόκος Αθ. Γεώργιος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38241 - Α.Μ. ΕΛΤΕ 2273)

Χατζηευφραιμίδου Κυριακή - Μέλος

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Ελεκτική Εταιρεία:

HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ A.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 152 – Α.Μ. ΕΛΤΕ 8)

Πανταρτζίδης Στέφανος - Μέλος

Τύπος Εκθεσης Ελέγχου :

Γνώμη Με Επιφύλαξη

Δερμάνης Κωνσταντίνος - Μέλος

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:

http://www.lariplast.gr

Αλιπραντής Νικόλαος - Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31.12.2017

31.12.2016

18.314.242
24.060

18.572.992
35.429

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα

24.584

24.584

2.367.031

2.103.449

01.01 - 31.12.2017

Κέρδη προ φόρων (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

1.573.375

1.403.933

Προβλέψεις

9.483.218

7.567.441

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας

31.786.511

29.707.829

1.636.041

Λοιπά Στοιχεία Καθαρής Θέσης
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας (α)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.636.041

18.166.087

16.246.607

19.802.128

17.882.648

2.302.666
4.706.112
561.135

2.403.771
4.875.313
962.932

4.414.471

Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

3.583.165

11.984.384

11.825.181

31.786.511

29.707.829

71.021
231.452

Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων

(263.581)

(24.465)

Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων

(506.025)

(1.377.401)

Μείον:
Φόροι πληρωθέντες

(714.726)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από / (για) λειτουργικές δραστηριότητες (α)

(262.232)
2.205.402

2.971.251

Επενδυτικές Δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων παγίων και άϋλων στοιχείων

(723.444)

Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εκροών για επενδυτικές δραστηριότητες (β)

01.01 - 31.12.2017

24.255

598.336

(85.616)

23.665

14.578

-

105.750

Πωλήσεις ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

986.305

25.976
123.731

(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

Μετοχικό Κεφάλαιο (49.577 μετοχές των € 33,00)

2.556.467

982.521

Απαιτήσεις από πελάτες

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2.725.018

Πλέον / Μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

01.01 - 31.12.2016

Λειτουργικές Δραστηριότητες

34.713

(699.779)

01.01 - 31.12.2016
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Κύκλος εργασιών
Μικτά Κέρδη
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Κέρδη προ φόρων

18.811.870
4.685.356

18.796.556
4.420.528

2.848.750

2.834.585

Καθαρή μεταβολή χρηματοδοτικής μίσθωσης

2.725.018

2.556.467

Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμου δανεισμού

(101.105)

638.710

Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους (Α)

1.919.480

1.500.171

Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμου δανεισμού

(401.797)

(151.441)

Τόκοι πληρωθέντες

(139.651)

(157.945)

(642.553)

(1.230.855)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά & απομειωμένα(σε €)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

-

-

1.919.480
38,7171

1.500.171
30,2594

3.831.271

3.820.890

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
31.12.2017
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2017 και 01.01.2016 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2017 και 31.12.2016 αντίστοιχα)

-

Σύνολο εισροών / (εκροών) από / (για) χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

(1.560.179)

Καθαρή Αύξηση στα ταμ. διαθ. και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)

1.628.919

1.009.260

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα Έναρξης Χρήσης

6.406.306

5.397.046

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα Λήξης Χρήσης

8.035.224

6.406.306

31.12.2016

17.882.648
1.919.480
19.802.128

16.382.477
1.500.171
17.882.648

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Δεν υπάρχουν ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας. Πληροφορίες ως προς την φορολογική συμμόρφωση της Εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά
στην σημείωση 9 των Οικονομικών Καταστάσεων.
2. Ο αριθμός προσωπικού της Εταιρείας στις 31.12.2017 ανέρχεται στα 99 άτομα. Στις 31.12.2016 ο αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού ήταν 103 άτομα.
3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν
σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, πέραν αυτών που αναφέρονται στη σημείωση 26.
4. Το σύνολο των λοιπών προβλέψεων για την Εταιρεία είναι € 286 χιλ.

7. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη,
όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

5. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων είναι ίδιες με αυτές των
οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2016, αφού λήφθησαν υπόψη τα νέα πρότυπα και οι διερμηνείες που η εφαρμογή τους είναι
υποχρεωτική από 1.1.2017.

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
γ) Απαιτήσεις

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

δ) Υποχρεώσεις

(Ποσά σε ευρώ)

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

31.12.2017

31.12.2016

38.154
-

23.777
-

-

-

990.513
-

90.000
874.320
-

Λάρισα, 1 Αυγούστου 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΡΕΠΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 406319

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 406318

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ
Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε. 0090834 Α' Τάξης

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 428421

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 600179

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 647199
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