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   1.  Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, οι οποίες αποτελούνται από την 

κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2012, 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. 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που 

η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών 

καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με 

βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  

Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 

σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το 

εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, 

σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες 

διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων 

ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 

δικλίδες που σχετίζονται με την  κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για 

τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 

εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της 

καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου 

των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 

παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα 

για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

1)Στις απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού 

ποσού ευρώ 788.000,00 για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη για την κάλυψη 

ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των επίδικων αυτών απαιτήσεων. Με βάση τον έλεγχό 

μας εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα από την εταιρία πρόβλεψη ποσού ευρώ 24.814,86  

υπολείπεται κατά ευρώ 400.000, του ποσού που έπρεπε να έχει σχηματιστεί. Ο μη σχηματισμός 

της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές, που προβλέπονται 

από τον κωδ. Ν.2190/1920 και το ΕΓΛΣ, με συνέπεια, η αξία των απαιτήσεων από πελάτες, τα 

αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 400.000. 

2) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και 

το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 200.000,00 περίπου για την κάλυψη 

ζημίας που θα προκύψει από επιστροφή επιχορήγησης λόγω απόφασης του Οργανισμού 

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για διακοπή αυτής στα πλαίσια του προγράμματος 

«Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των 



«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
                                                           Ετήσια Οικονομική Έκθεση    Δεκέμβριος 2012                                                                                            

 5 

εργοδοτικών εισφορών, για την διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε 

επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα» με συνέπεια τα αποτελέσματα χρήσης 

και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 

3) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν.2190/1920 και 

το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων λογιστικής αξίας ευρώ 

206.000,00 περίπου. Κατά την εκτίμησή μας έπρεπε να έχει σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη . 

Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των αποθεμάτων, τα αποτελέσματα 

χρήσης και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 

4) Για τη χρήση 2012 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος 

αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί 

μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2012. Οι φόροι που ενδεχομένως 

προκύψουν δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

Γνώμη με Επιφύλαξη 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται  στην παράγραφο 

‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν 

εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ κατά 

την 31η Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για 

τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

 

Α) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης 

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα 

πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

Β) Στο λογαριασμό «Λοιπές Απαιτήσεις» περιλαμβάνεται και ποσό ευρώ 942.119,48 που έχει 

δοθεί στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας για τη διεκπεραίωση διαφόρων 

υποθέσεών της, το οποίο εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του 

κωδ.Ν.2190/1920 

 

              Αθήνα , 9 Ιουλίου 2013 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής 

 

Σωτήριος Γερ. Βαρδαραμάτος  

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12851 

         Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

        μέλος της Crowe Horwath International 

          Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

         Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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 2.  Δηλώσεις μελών διοικητικού συμβουλίου  

 

Τα κατωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»:  

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΡΕΠΑΣ  Πρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος 

2. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ,  Μέλος  του Δ.Σ.  

3. ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ , Μέλος του Δ.Σ. 

υπό την ανωτέρω ιδιότητά μας, δηλώνουμε με την παρούσα, ότι εξ όσων γνωρίζουμε:  

 οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" για τη χρήση 01/01/2012 – 31/12/2012, οι οποίες 

καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα 

στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως 

του Ομίλου και της Εταιρίας, και 

 η συνημμένη Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας απεικονίζει κατά τρόπο 

αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής 

των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.  

 

Λάρισα , 30 Απριλίου 2013 

 
Οι βεβαιούντες, 

         
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ  

 & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                    
 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΡΕΠΑΣ                 ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ         ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
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3.    Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

3.1       Κατάσταση οικονομικής θέσης 

 

 

Οι ακόλουθες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων. 
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3.2      Κατάσταση συνολικού εισοδήματος  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι ακόλουθες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων. 
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 3.3    Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Οι ακόλουθες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων. 
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3.4     Κατάσταση ταμειακών Ροών 

 
  
 
 

Οι ακόλουθες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών 

καταστάσεων. 
Τυχόν μικροδιαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων και των 

Αναλυτικών πινάκων (σημειώσεις) οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις από την απαλοιφή δεκαδικών. 
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4.    Σημειώσεις επί των  Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2012  

 

4.1     Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία  

Η εταιρία δραστηριοποιείται στο χώρο των πλαστικών κατασκευάζοντας αναλώσιμα προϊόντα από 

πλαστικό μιας χρήσεως και υλικά συσκευασίας από πλαστικό(άκαμπτης συσκευασίας),    Η εταιρία έχει την 

μορφή της Ανωνύμου Εταιρείας με έδρα στο 6ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής οδού Λάρισας-Αθήνας, T.K 4110  

όπου βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις και η διοίκηση της εταιρείας. 

H εταιρεία συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις βάσει των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.). Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το 

Διοικητικό Συμβούλιο στις  30.4.2013 

 

 

4.2     Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που ακολουθούνται από  την Εταιρία  

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας με ημερομηνία 31.12.2012, που καλύπτουν την περίοδο από 1η 

Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνεχούς 

επιχειρηματικής δραστηριότητας (going concern), την αρχή των δεδουλευμένων (accrual basis) και είναι 

σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π), όπως αυτά έχουν 

εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και τις Διερμηνείες τους, που 

έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών (IFRIC) και έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαική Ένωση.  

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί στα πλαίσια του ιστορικού κόστους με εξαίρεση 

κάποια περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, στοιχεία ενεργητικού και παθητικού ) τα οποία αποτιμήθηκαν στην 

εύλογη αξία τους όπως αναλύονται κατωτέρω. 

Για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2012, έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές 

αρχές της προηγούμενης χρήσεως 2011. 

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί την χρήση αναλυτικών 

λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών, που επηρεάζουν τα 

υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχομένων απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα παρουσιαζόμενα ποσά 

εσόδων και εξόδων κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. 
 

4.3    Νέα Πρότυπα-Νέες Διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων Προτύπων 

 

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 υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική χρήση  
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ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - μεταβιβάσεις 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων  

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου καθώς και για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου αλλά για τα οποία η εταιρία έχει 

συνεχιζόμενη ανάμειξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρμογή των απαιτούμενων 

γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 1 Ιανουαρίου 2013 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015) 

Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για 

την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις 

επόμενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την 

απομείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθμισης. Η εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της 

επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα 

από την εταιρία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, η εταιρία  θα 

αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015. 

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12 παρέχει μια πρακτική μέθοδο για την επιμέτρηση των αναβαλλόμενων 

φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά 

ακίνητα επιμετρώνται με τη μέθοδο εύλογης αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Η 

τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στην εταιρία. 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 

γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά 

παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά 

από άλλα πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά 

με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο με 

βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν 

διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην 

εύλογη αξία και όχι μόνο τα χρηματοοικονομικά. 

ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες απογύμνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της παραγωγής» 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Αυτή η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της απομάκρυνσης των 

στείρων υπερκείμενων («απογύμωνση») κατά το στάδιο της παραγωγής ενός ορυχείου. Βάσει αυτής της 

διερμηνείας, οι μεταλλευτικές οικονομικές οντότητες πιθανώς να χρειαστεί να διαγράψουν στα 
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αποτελέσματα εις νέον της έναρξης της περιόδου τις ήδη κεφαλαιοποιημένες δαπάνες απογύμνωσης των 

ορυχείων οι οποίες δεν μπορούν να αποδοθούν σε ένα αναγνωρίσιμο συστατικό ενός αποθέματος 

μεταλλεύματος (“ore body”). Η διερμηνεία έχει εφαρμογή μόνο σε δαπάνες υπαίθριων ορυχείων και όχι σε 

υπόγεια ορυχεία ή σε δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2012) 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που 

παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα σε δύο ομάδες, με βάση το αν αυτά στο μέλλον είναι 

πιθανό να μεταφερθούν στα αποτελέσματα χρήσεως ή όχι. 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιμέτρηση του κόστους των 

προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της 

μεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζομένους. Οι 

βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών, στην 

αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ περικοπών, στην επιμέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις 

απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισμό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται με τα 

προγράμματα καθορισμένων παροχών, καθώς και στη διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων παροχών. 

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειμένου να συμπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η 

οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μίας οικονομικής οντότητας να 

αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συμφωνίες για διακανονισμό 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 

για συμψηφισμό που σχετίζεται με αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις, στην οικονομική θέση της οικονομικής οντότητας. 

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με κάποιες 

απαιτήσεις για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην 

κατάσταση οικονομικής θέσης. 

Ομάδα προτύπων σχετικά με ενοποίηση και από κοινού συμφωνίες (εφαρμόζονται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με ενοποίηση και τις από κοινού συμφωνίες: ΔΠΧΑ 10, 

ΔΠΧΑ 11, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση), ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα εφαρμόζονται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Επιτρέπεται η πρόωρη  
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εφαρμογή τους μόνο εάν ταυτόχρονα εφαρμοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Η εταιρία βρίσκεται στη 

διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης των νέων προτύπων στις ενοποιημένες οικονομικές του καταστάσεις. 

Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:  

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις»  

Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που 

παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό του ελέγχου ως καθοριστικού 

παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το 

πρότυπο παρέχει εκτεταμένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους 

οποίους μία οικονομική οντότητα (επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα 

(επένδυση). Ο αναθεωρημένος ορισμός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το 

δικαίωμα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις) 

και οι μεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειμένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο 

πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά δικαιώματα και δικαιώματα άσκησης 

βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά με σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευομένου. 

ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες»  

Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών εστιάζοντας στα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε 

δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν 

είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη 

μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες 

δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι 

συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες 

δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού 

συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες»  

Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, 

συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των 

οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που 

σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες 

και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη 

δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη 

να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28. 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»  

Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο πρότυπα 

αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ 

27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις συμμετοχές σε 

θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές 

καταστάσεις. Παράλληλα, το Συμβούλιο μετέφερε στο ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 

Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατομικές 

οικονομικές καταστάσεις.  
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ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις 

σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό 

αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή 

της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως 

προκύπτει από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11. 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, από 

κοινού συμφωνίες και γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες: Οδηγίες 

μετάβασης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2013) 

H τροποποίηση στις οδηγίες μετάβασης των ΔΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις 

οδηγίες μετάβασης στο ΔΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης στις 

γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 12 μόνο για την περίοδο που προηγείται άμεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου 

κατά την οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά με 

συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» (εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 10 ορίζει μία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει μία εξαίρεση από την ενοποίηση. 

Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόμοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισμό των εταιρειών επενδύσεων 

εξαιρούνται από την ενοποίηση των περισσότερων θυγατρικών τους, οι οποίες λογιστικοποιούνται ως 

επενδύσεις σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, παρόλο που ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο 

ΔΠΧΑ 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει μια εταιρεία επενδύσεων. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 

2011 του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)  

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΑ ως 

επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε 

τον Μάιο 2012. Οι τροποποιήσεις αυτές εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 και δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη συγκριτική 

πληροφόρηση όταν μια οικονομική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισμό είτε (α) όπως 

απαιτείται από το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη» είτε (β) 

εθελοντικά. 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισμός συντήρησης ταξινομούνται ως 

ενσώματα πάγια και όχι ως αποθέματα όταν πληρούν τον ορισμό των ενσώματων παγίων, δηλαδή όταν 

χρησιμοποιούνται για περισσότερες από μία περίοδο. 
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ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με τη διανομή αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα και ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με τα έξοδα συναλλαγών απευθείας στην καθαρή 

θέση αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση, σύμφωνα με το ΔΛΠ 12. 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 

των τομέων στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς». 

 

 

4.4    Πληροφόρηση κατά τομέα 

Ως επιχειρηματικός τομέας θεωρείται μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειμένου να 

παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από 

εκείνα άλλων επιχειρηματικών κινδύνων.  

Το  αντικείμενο της εταιρίας είναι η βιομηχανική παραγωγή  αναλωσίμων προϊόντων από πλαστικό μιας 

χρήσεως, και υλικών συσκευασίας από πλαστικό(άκαμπτης συσκευασίας).  

Ως γεωγραφικός τομέας θεωρείται μια γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και 

υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 

Ως προς τη γεωγραφική δραστηριοποίηση της εταιρίας διευκρινίζεται ότι ένα  μεγάλο μέρος των 

πωλήσεων πραγματοποιείται και  εκτός Ελλάδος.  

Η εταιρεία δεν έχει διαφορετικούς επιχειρηματικούς  τομείς  και το σύνολο της  δραστηριότητας της 

παρακολουθείται ενιαία . 

4.5   Συναλλαγματικές μετατροπές 

Νόμισμα παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων: Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας 

παρουσιάζονται σε ευρώ. 

 

Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα – Αποτίμηση απαιτήσεων – υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα  

Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα της εταιρείας καταχωρούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά 

την ημερομηνία της συναλλαγής.  

Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών 

καταστάσεων, προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ημερομηνίας 

σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. 

Οι συναλλαγματικές διαφορές, που προκύπτουν κατά την είσπραξη ή αποτίμηση των απαιτήσεων σε ξένο 

νόμισμα, καθώς και εκείνες που προκύπτουν κατά την εξόφληση ή αποτίμηση των υποχρεώσεων σε ξένο 

νόμισμα, καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως. 

 
4.6 Ενσώματα πάγια 

Από τα πάγια στοιχεία της Εταιρίας, τα ιδιοχρησιμοποιούμενα οικόπεδα και κτίρια, απεικονίζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις στην εύλογη αξία τους, η οποία προσδιορίστηκε στο στάδιο της μετάβασης από 

ανεξάρτητους εκτιμητές, και τα υπόλοιπα πάγια στοιχεία απεικονίζονται στο τεκμαιρόμενο κόστος μείον τις 

σωρευμένες  αποσβέσεις και τυχόν ζημίες απομείωσης .  Το τεκμαιρόμενο κόστος των μηχανημάτων 

προσδιορίστηκε βάσει εύλογων αξιών κατά την ημερομηνία μετάβασης σύμφωνα με έκθεση ανεξάρτητης 

εταιρίας εκτιμητών.  
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Αυξήσεις στην λογιστική αξία των παραγωγικών ακινήτων που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή στην 

εύλογη αξία, καταχωρούνται σε αποθεματικό της Καθαρής Θέσης, εκτός εάν αφορά σε αναστροφή 

μειωτικής αναπροσαρμογής (υποτίμησης) που είχε καταχωρηθεί στα έξοδα. Σε αυτή την περίπτωση 

ισόποσο μέρος της αναπροσαρμογής καταχωρείται στα έσοδα. 

Μειώσεις στη λογιστική αξία, που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή, καταχωρούνται στα έξοδα αφού 

πρώτα διαγραφεί το τυχόν σχηματισμένο αποθεματικό αναπροσαρμογής για το συγκεκριμένο περιουσιακό 

στοιχείο. 

Η διαφορά μεταξύ των αποσβέσεων που διενεργούνται επί της αναπροσαρμοσμένης αξίας των 

παραγωγικών ακινήτων και οι οποίες καταχωρούνται στα έξοδα και των αποσβέσεων που βασίζονται στο 

κόστος κτήσεώς τους, μεταφέρεται από το αποθεματικό αναπροσαρμογής κατ’ ευθείαν στα κέρδη εις νέον 

Τα υπόλοιπα ενσώματα πάγια της εταιρίας, αποτιμώνται στην αξία κτήσεως τους μείον τις σωρευμένες 

αποσβέσεις και τις πιθανές σωρευμένες ζημίες απομείωσης. Η αξία κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα 

επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.  

Χρηματοοικονομικά έξοδα που προκύπτουν από τον δανεισμό των κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται για 

χρηματοδότηση αγοράς ενσώματων ακινητοποιήσεων, κεφαλαιοποιούνται κατά την χρονική περίοδο που 

απαιτείται για την προετοιμασία και την ολοκλήρωση του παγίου για μελλοντική χρήση. Λοιπές κατηγορίες 

χρηματοοικονομικών εξόδων από δανεισμό αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης ως 

έξοδα 

Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της 

λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. 

Για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα που αποτιμώνται στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεματικό 

αναπροσαρμογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την πώληση, μεταφέρεται στα κέρδη εις νέο. 

Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της 

ωφέλιμης ζωής τους, η οποία έχει ως ακολούθως: 

 
- Κτίρια 30-50 χρόνια 

- Μηχανολογικός εξοπλισμός 10-25 χρόνια 

- Αυτοκίνητα – Οχήματα 5-10 χρόνια 

- Μηχανογραφικός εξοπλισμός 3-5 χρόνια 

- Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός         5-10 χρόνια 

- Λοιπός παραγωγικός εξοπλισμός 10-15 χρόνια 

Τα γήπεδα-οικόπεδα καθώς και τα πάγια που βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής (υπό εκτέλεση) δεν 

αποσβένονται. Βελτιώσεις σε μισθωμένα ακίνητα αποσβένονται με βάση τη διάρκεια μίσθωσης 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 

ημερομηνία καταρτίσεως οικονομικών καταστάσεων. 

Η καταχώρηση των προσθηκών στα βιβλία, γίνεται στο κόστος κτήσης, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις 

άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε 

επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων μόνον αν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά 

οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και 

συντηρήσεις, καταχωρούνται σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσης  Όταν οι λογιστικές αξίες των 

ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως 

έξοδα στα αποτελέσματα. 
Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της 

λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.  

Ωφέλιμες ζωές των βιομηχανοστασίων και εξοπλισμός σύγχρονης τεχνολογίας: 
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Η διοίκηση της Εταιρείας  προσδιορίζει τις εκτιμώμενες ωφέλιμες ζωές και τις σχετικές αποσβέσεις των 

βιομηχανοστασίων και του εξοπλισμού. Δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές στις ωφέλιμες ζωές λόγω του 

είδους των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Η διοίκηση θα αυξήσει τις αποσβέσεις όταν οι ωφέλιμες ζωές 

καταστούν μικρότερες σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις ή θα μειώσει τις αξίες των παγίων που 

έχουν απαξιωθεί τεχνολογικά ή των παγίων που δεν είναι πλέον στρατηγικής σημασίας και εγκαταλείπονται 

ή πρόκειται να πωληθούν. 

 
4.7   Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

Λογισμικό 

 Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στην αξία κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται 

με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία είναι 4 έτη 

περίπου. 

 
4.8   Απομείωση αξίας στοιχείων Ενεργητικού  

Τα στοιχεία του Ενεργητικού που έχουν απεριόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκειται σε 

έλεγχο απομείωσης της αξίας τους σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων.  

Τα αποσβενόμενα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται και σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, όταν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  

Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. 

Η ζημία λόγω μείωσης της αξίας των στοιχείων του Ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν 

η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους. 

Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές 

μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών. Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσματα 

όταν προκύπτουν.      

 
 4.9   Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ αξίας κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης 

αξίας. Η αξία κτήσης των αποθεμάτων περιλαμβάνει κάθε είδους δαπάνη η οποία απαιτείται προκειμένου 

να φθάσουν στην παρούσα κατάσταση και θέση τους, προσδιορίζεται δε βάσει της μεθόδου του ετήσιου 

μέσου σταθμικού όρου. Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στην αξία κτήσεως των αποθεμάτων. Η 

καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα 

πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει 

περίπτωση. 
 

4.10  Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην ονομαστική τους αξία (αξία τιμολογίου), 

αφαιρουμένων των μη εισπρακτέων ποσών και των ζημιών απομείωσης.  

Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) καταχωρούνται όταν υπάρχει αντικειμενική 

απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλο ή μέρος του ποσού που οφείλεται με βάση 

τους συμβατικούς όρους.  

Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των 

εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών.  

Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται στα αποτελέσματα, ενώ οι επισφαλείς απαιτήσεις 

διαγράφονται έναντι της σχηματισθείσας πρόβλεψης. 
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4.11 Συμψηφισμός  

Όπου υπάρχει νομικά  εκτελέσιμο δικαίωμα συμψηφισμού για αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

ενεργητικού και παθητικού και υπάρχει η πρόθεση τακτοποίησης της υποχρέωσης και παράλληλης 

ρευστοποίησης του περιουσιακού στοιχείου ή τακτοποίησης µε συμψηφισμό, όλες οι σχετικές 

χρηματοοικονομικές επιδράσεις συμψηφίζονται. 
 
 

4.12 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις 

βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου. 

 

4.13   Μετοχικό κεφάλαιο  

Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια.  

Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται, μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου 

συγκεντρώσεως κεφαλαίου, σε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Άμεσα κόστη που σχετίζονται με την 

έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στην αξία κτήσεως των επιχειρήσεων 

αυτών. Η αξία κτήσεως των ιδίων μετοχών, μειωμένης με το φόρο εισοδήματος (εάν συντρέχει 

περίπτωση), εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου, μέχρις ότου οι ίδιες μετοχές 

πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών, καθαρό από άμεσα για την 

συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήματος, αν συντρέχει περίπτωση, εμφανίζεται ως αποθεματικό στα 

ίδια κεφάλαια. 

 

 4.14   Δανεισμός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την 

πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση 

του πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από τα σχετικά 

έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του δανεισμού βάσει 

της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.  

Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις όταν υπάρχει υποχρέωση εξόφλησης εντός 

δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία του Ισολογισμού. Σε αντίθετη περίπτωση, τα δάνεια 

ταξινομούνται ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Τέλος, οι δόσεις των μακροπρόθεσμων δανείων που 

είναι εξοφλητέες εντός της επόμενης χρήσεως από την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού, 

χαρακτηρίζονται ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση και κατατάσσονται 

στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Παθητικού.  

 
 4.15   Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις, σχετίζονται με την αγορά ενσωμάτων παγίων, περιλαμβάνονται στις 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και μεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση λογαριασμού 

αποτελεσμάτων, με τη σταθερή μέθοδο, με βάση την αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των αντίστοιχων 

περιουσιακών στοιχείων. 

 
 4.16   Φορολογία εισοδήματος  

Ο φόρος εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους, τους αναβαλλόμενους φόρους καθώς και 

τις προβλέψεις για πρόσθετους φόρους που ενδέχεται να προκύψουν από τις φορολογικές αρχές. 

Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στο λογαριασμό των αποτελεσμάτων, εκτός από το φόρο που 

αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, οπότε και ο φόρος καταχωρείται 

στα ίδια κεφάλαια. 
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Ο τρέχων φόρος εισοδήματος έχει υπολογιστεί επί των κερδών της εταιρίας αναμορφωμένων σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις των φορολογικών νόμων και με βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές (25%). 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθμό που είναι πιθανό ότι θα 

συμψηφισθούν έναντι της μελλοντικής φορολογίας εισοδήματος. Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 

επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται κατά την έκταση που δεν είναι πλέον 

πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιμο για να επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας 

μέρους ή του συνόλου αυτής της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές 

υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές. Οι αναβαλλόμενες 

φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με τους φορολογικούς συντελεστές που 

αναμένονται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, 

λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, μέχρι 

την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι περισσότερες μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές 

απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν φορολογικό έξοδο στα αποτελέσματα. Μόνο μεταβολές 

στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με μεταβολή στην αξία της 

απαίτησης ή υποχρέωσης που χρεώνεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια χρεώνονται ή πιστώνονται 

απευθείας στα ίδια κεφάλαια. 

 

 4.17  Παροχές στο προσωπικό 

 

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται στα 

αποτελέσματα όταν καθίστανται δουλευμένες. 

(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν προγράμματα καθορισμένων εισφορών. Το 

δουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται στα αποτελέσματα στην 

περίοδο που αφορά.  

 
4.18  Προβλέψεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. 

 

Η εταιρεία σχηματίζει προβλέψεις όταν: i. υπάρχει παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση, 

αποτέλεσμα των γεγονότων του παρελθόντος ii. Είναι πιθανή η εκροή πόρων που ενσωματώνουν 

οικονομικά οφέλη για το διακανονισμό της υποχρέωσης iii. Το ποσό της σχετικής υποχρέωσης μπορεί να 

εκτιμηθεί με αξιοπιστία. 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις γνωστοποιούνται, αλλά δεν καταχωρούνται στις οικονομικές 

καταστάσεις εκτός και εάν η πιθανότητα για εκροή πόρων ή εισροή οικονομικών ωφελειών είναι μεγάλη.  

 

 4.19  Αναγνώριση εσόδων-εξόδων 

Τα έσοδα και τα έξοδα αναγνωρίζονται σύμφωνα με τις αρχές του δεδουλευμένου. (accrual basis).  

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλουμένων αγαθών και της παροχής υπηρεσιών, καθαρά 

από φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές.  

(α) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών καταχωρούνται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά 

γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.  

(β) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού 

επιτοκίου.  
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 4.20  Μισθώσεις 

Μισθώσεις ενσωμάτων παγίων όπου η εταιρία έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές 

της ιδιοκτησίας, ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις 

κεφαλαιοποιούνται κατά τη σύναψη της μίσθωσης, με τη χαμηλότερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας των 

μισθωμένων ενσωμάτων παγίων και της παρούσης αξίας των ελαχίστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα 

κατανέμεται στην υποχρέωση και στο χρηματοοικονομικό έξοδο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό 

επιτόκιο πάνω στην ανεξόφλητη υποχρέωση. Η υποχρέωση για τα πληρωτέα μισθώματα καθαρή από το 

χρηματοοικονομικό κόστος, περιλαμβάνεται στις άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι τόκοι 

καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου της 

μίσθωσης έτσι ώστε να υπάρχει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο για το υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε 

ημερομηνία ισολογισμού. Τα ενσώματα πάγια που αποκτώνται με χρηματοδοτικές μισθώσεις, 

αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο όπως αυτή καθορίζεται από την ωφέλιμη ζωή και το χρόνο της 

μίσθωσης. 

 
4.21  Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της εταιρίας καθώς και η διανομή κερδών στο διευθυντικό 

προσωπικό καταχωρείται ως υποχρέωση στις  οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή αυτή εγκρίνεται 

από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 
4.22  Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (ΧΚ) /Παράγοντες ΧΚ 

(α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρεία έχει  ασφαλίσει τις πιστώσεις προς την πελατεία της. Επιπλέον η εταιρεία αξιολογεί διαρκώς την 

πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της καθώς και τα μέγιστα επιτρεπτά όρια πίστωσης, έτσι ώστε ο 

κίνδυνος απωλειών από μη ρευστοποίηση απαιτήσεων να μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό.   

(β) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των 

επιτοκίων.   

Η εταιρεία δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο 

μεταβολής των επιτοκίων.  

Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα δάνεια. Δάνεια με 

μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο ταμιακών ροών. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο 

εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας. Πολιτική της Εταιρείας είναι να διατηρεί 

τα δάνειά της τα οποία προέρχονται από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης  σε μεταβλητό επιτόκιο.  

Η διακύμανση των χρηματοοικονομικών εξόδων της εταιρίας ανάλογα με το μέσο δανεισμό φαίνεται 

παρακάτω :  

Κάθε μισή μονάδα αυξομείωσης στο μέσο κόστος δανεισμού για το 2012 (περίπου 6,8%)  για δανεισμό 

ύψους € 8,4 εκ., επιφέρει ετήσια διακύμανση στα χρηματοοικονομικά έξοδα της εταιρίας , ύψους € 41,8 

χιλ. και κατ’ επέκταση και στα αποτελέσματα της. 

 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών πιστωτικών 

ορίων από τα πιστωτικά ιδρύματα. 

Η εταιρία έχει πάγια τακτική να μην κάνει χρήση του συνόλου των διαθεσίμων γραμμών της και ανά πάσα 

χρονική περίοδο να υπάρχουν διαθέσιμα πιστωτικά όρια τουλάχιστον 20% επί του συνόλου.  

 (δ) Αυξομείωση τιμών πρώτων υλών 
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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. 

(ε) Συναλλαγματικός κίνδυνος  

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και συνεπώς το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών του 

διεξάγεται σε Ευρώ. Μικρό μέρος των αγορών εμπορευμάτων της Εταιρείας γίνεται σε Δολάριο Αμερικής. 

Η Εταιρεία για την αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου πραγματοποιεί συμβάσεις προαγοράς 

συναλλάγματος . 

 
4.23  Διαχείριση κεφαλαίου 

Η πολιτική της Εταιρείας συνίσταται στη διατήρηση μιας ισχυρής βάσης κεφαλαίου, ώστε να διατηρεί την 

εμπιστοσύνη των επενδυτών, πιστωτών και της αγοράς σ’αυτόν  και να επιτρέπει την μελλοντική 

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του. Η Εταιρεία παρακολουθεί την απόδοση του κεφαλαίου, την οποία 

ορίζει  ως τα καθαρά αποτελέσματα διαιρεμένα με το σύνολο της καθαρής θέσης, καθώς επίσης 

παρακολουθεί το επίπεδο των μερισμάτων στους μετόχους . 

Η Εταιρεία προσπαθεί να διατηρεί μια ισορροπία μεταξύ υψηλότερων αποδόσεων που θα ήταν εφικτές με 

υψηλότερα επίπεδα δανεισμού και των πλεονεκτημάτων και της ασφάλειας που θα παρείχε μια ισχυρή και 

υγιής κεφαλαιακή θέση. Η Εταιρεία δεν διαθέτει ένα συγκεκριμένο πλάνο αγοράς ιδίων μετοχών. Δεν 

υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία σχετικά με τη διαχείριση κεφαλαίου κατά τη 

διάρκεια της χρήσης. Η εταιρεία η οποία διέπεται από τον νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών Κ.Ν 2190/20, 

συμμορφώνεται πλήρως με τις  διατάξεις που έχουν σχέση με τα ίδια κεφάλαια και οι οποίες  είναι οι εξής: 

• Η απόκτηση ιδίων μετοχών, με εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης με σκοπό την διανομή 

τους στους εργαζομένους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου και δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό 

κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία 

η διανομή τους απαγορεύεται από τον Νόμο. 

• Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½ του 

μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, 

μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της 

εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. 

• Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του 

μετοχικού κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, η εταιρεία 

μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

• Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό του Τακτικού 

αποθεματικού, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής 

μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού Αποτελέσματα εις Νέον. Ο 

σχηματισμός του αποθεματικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 

του μετοχικού κεφαλαίου. 

• Η καταβολή ετησίου μερίσματος στους μετόχους σε μετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον 

των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και του καθαρού 

αποτελέσματος από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία 

τους, είναι υποχρεωτική. Τούτο δεν έχει εφαρμογή, αν έτσι αποφασισθεί από την Γενική 
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Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το μη διανεμηθέν μέρισμα μέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% 

επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό Αποθεματικού 

προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας με την έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται δωρεάν 

στους δικαιούχους μετόχους. Τέλος, με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να αποφασίζει την μη διανομή 

μερίσματος. 

 

4.24  Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως. 
 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά δεδομένα 

και προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

Η Διοίκηση της εταιρίας προβαίνει σε λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των 

μελλοντικών γεγονότων οι οποίες, εξ ορισμού, σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα με τα αντίστοιχα 

πραγματικά αποτελέσματα. Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις που αναφέρονται σε δεδομένα, η 

εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων μετά την 

31.12.2012, αφορούν κυρίως προβλέψεις για ενδεχόμενους φόρους, προβλέψεις απομείωσης  απαιτήσεων 

καθώς και εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των αποσβέσιμων παγίων. Κατά την άποψη της 

διοίκησης ο κίνδυνος, οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις, να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις 

λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες, είναι 

περιορισμένος. 
 

5.      Πληροφοριακά στοιχεία επί των λογαριασμών 

5.1    Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

 
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας, αναλύονται στους παρακάτω πίνακες: 

 

 

Από τα πάγια στοιχεία της εταιρίας, ποσό αξίας κτήσεως 9.678 χιλ αφορά ενσώματες ακινητοποιήσεις που 

αποκτήθηκαν με μίσθωση , εκ του οποίου ποσό  9.322,7 χιλ. ευρώ απεικονίζεται στον μηχανολογικό 

εξοπλισμό με αντίστοιχες αποσβέσεις 401,15 χιλ. ευρώ  και ποσό αξίας κτήσεως 356,3 χιλ. ευρώ 

απεικονίζεται στις Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και αφορά μηχανολογικό εξοπλισμό ο οποίος δεν έχει 

ακόμη τεθεί σε λειτουργία.  Τα μισθώματα της τρέχουσας περιόδου ανέρχονται στο ποσό 700,5 χιλ. ευρώ 

και σωρευτικά σε 6.010 χιλ. ευρώ. 
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Επί των ακινήτων της εταιρείας έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού 2.500.000€  για εξασφάλιση 

τραπεζικών υποχρεώσεων. 

 
5.2       Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  

 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας, αναλύονται στους παρακάτω πίνακες: 

 

 

   

5.3     Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 
 

 
 
 

 

 
 

 
Το ανωτέρω ποσό αφορά αγορά ισόποσης αξίας μεριδίων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας 
τα οποία η εταιρεία απέκτησε στις χρήσεις 2011 και 2012.  

 
5.4     Αποθέματα  

 



«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
                                                           Ετήσια Οικονομική Έκθεση    Δεκέμβριος 2012                                                                                            

 25 

 

5.5     Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

 

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

από πωλήσεις στο εσωτερικό κυμαίνεται μεταξύ 60-100 ημέρες και των απαιτήσεων από πωλήσεις στο 
εξωτερικό κυμαίνονται μεταξύ 30-90 ημέρες.   

 

Ο χρονικός ορίζοντας είσπραξης των απαιτήσεων για την εταιρία φαίνεται παρακάτω :  
 

 
 
 

 
 

5.6     Λοιπές Απαιτήσεις  

 

 
 
Στον παραπάνω λογαριασμό  περιλαμβάνεται και ποσό ευρώ 942.119,48 που έχει δοθεί στον Πρόεδρο και 

Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας για τη διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεών της, και αναμένεται να 
εκκαθαριστεί κατά την τρέχουσα περίοδο. 

 

5.7     Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

 

 
 
 

 

5.8     Μετοχικό κεφάλαιο 

 

 
 
Το σύνολο  των κοινών μετοχών που έχουν εκδοθεί είναι σαράντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα 

εφτά ( 49.577) μετοχές με ονομαστική αξία 33 € ανά μετοχή . 
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5.9     Αποθεματικά Κεφάλαια 

 

 
 
 
Τα αφορολόγητα αποθεματικά σχηματίσθηκαν σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία και εξαιρούνται 

της φορολογίας με την προϋπόθεση ότι δεν θα διανεμηθούν ως μερίσματα στους μετόχους. Η εταιρία δεν 

προτίθεται να τα διανείμει και για το λόγο αυτό δεν υπολογίστηκε φόρος εισοδήματος επ’ αυτών. 

 
 
5.10     Κέρδη εις νέον  

 

 
 
 
5.11     Δάνεια & Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 

 

 
 
 

Η λήξη του συνόλου των δανείων και των υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις κυμαίνεται ως 
εξής :  
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Η  εταιρία , έχει πάγια τακτική να συμβάλλεται με χρηματοδοτικές μισθώσεις για τις επενδύσεις  σε πάγιο 

εξοπλισμό καθώς επίσης και να μην  κάνει χρήση του συνόλου των διαθεσίμων γραμμών της και ανά πάσα 

περίοδο να υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα πιστωτικά όρια . Tα επιτόκια των χρηματοδοτικών μισθώσεων 

που δεν είχαν λήξει την 31.12.2012 ανέρχονται μεταξύ 3,6% έως 4,8%.   

 
 
5.11 Επιχορηγήσεις 

Το ποσό των ευρώ 88.761 αφορά το υπόλοιπο των επιχορηγήσεων για διάφορα προγράμματα 

επιχορηγούμενων επενδύσεων τα οποία είναι σε εξέλιξη. Όταν οι επενδύσεις αυτές ολοκληρωθούν 

αναμένεται να εισπραχθούν επιπλέον κρατικές επιχορηγήσεις ποσού 162.500 ευρώ περίπου.  

 
5.12     Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές 

υποχρεώσεις εφόσον υπάρχει δικαίωμα για συμψηφισμό και αφορούν και τα δύο στην ίδια φορολογική 

αρχή. Ο υπολογισμός των αναβαλλόμενων φόρων της εταιρίας επανεξετάζεται σε κάθε χρήση προκειμένου 

το υπόλοιπο που εμφανίζεται στην Κατάσταση Οικον.Θέσης να απεικονίζει τους ισχύοντες φορολογικούς 

συντελεστές. Για την τρέχουσα χρήση όπως και στην προηγούμενη χρήση ο συντελεστής της 

αναβαλλόμενης φορολογίας είναι 20%. 

 

 

 

 

 

Τα συμψηφισμένα ποσά έχουν ως εξής : 

 

 
 
 

5.13     Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία  
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Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής : 

 

 
 
5.14     Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 

 

 
 

Η εταιρία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που 

προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις 

επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Δεν αναμένονται πρόσθετες πληρωμές, κατά την 

ημερομηνία σύνταξης αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 

Οι όροι πληρωμής των προμηθευτών του εσωτερικού κυμαίνονται ανάλογα με το είδος του προμηθευτή 

από 90 έως και 120 ημέρες. Όσον αφορά τους προμηθευτές εξωτερικού οι μέρες εξόφλησης κυμαίνονται 

από 30 μέχρι και 120 ημέρες. Οι μέσες σταθμικές μέρες εξόφλησης προμηθευτών εξωτερικού είναι 80 

ημέρες ενώ οι αντίστοιχες για προμηθευτές εσωτερικού είναι 110 ημέρες.  

 

5.15     Κύκλος εργασιών                                                                                                                                    

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορία ΣΤΑΚΩΔ 03 για το διάστημα 1/1/2012 έως 31/12/2012 

είναι η κάτωθι :  

                                                                                                    2012                     2011   
    Κωδ.  252.9  Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων               11.147.809          12.265.518             

             519.0 Λοιπό Χονδρικό εμπόριο                                         1.094.786               3.224.599                   

                                                                                               12.242.595             15.490.117           

 

 

 
5.16     Κόστος πωληθέντων 
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5.17     Λοιπά έσοδα-έξοδα 

 

 

Το ποσό των εσόδων από αχρησιμοποίητες προβλέψεις αφορά την μειωμένη πρόβλεψη για αποχώρηση 

του προσωπικού καθώς και επανάκτηση εκτίμησης για ενδεχόμενες ζημιές που θα προέκυπταν από τη μη 

ρευστοποίηση απαιτήσεων.  

 

 

 

Τα ανωτέρω ποσά αφορούν έκτακτα γεγονότα όπως ζημιές από πώληση παγίων, ζημιές από ανεπίδεκτους 

είσπραξης πελάτες λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων τα  οποία είναι μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα.  

 
 

5.18     Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

 

 

 

 
5.19     Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 

 

 
 
5.20     Χρηματοοικονομικό κόστος ( καθαρό ) 
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5.21     Φόροι 

 

 

 
5.22     Κέρδη ανά μετοχή  

 

 
 

5.23     Μερίσματα ανά μετοχή 

 

Για την χρήση του 2012, προτείνεται προς έγκριση από τη ΓΣ εντός του 2013 η μη διανομή μερισμάτων, 

λόγω σωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων. 

 
5.24     Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2005. Για τις  ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

2006 έως και  2010  τα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας έχουν επιβαρυνθεί με σχετική 

πρόβλεψη για ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις συνολικού ποσού 200.000 ευρώ. 

Για τη χρήση του 2011 , ο φορολογικός έλεγχος διενεργήθηκε από την ελεγκτική Εταιρεία ΣΟΛ  ΑΕΟΕ 

σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 του Ν 2238. Από την διεξαγωγή του ελέγχου δεν προέκυψαν 

φορολογικές υποχρεώσεις πέραν αυτών που είχαν καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις όπως 

απεικονίσθηκαν. 

Για τη χρήση 2012 ο φορολογικός έλεγχος ήδη διενεργείται από την ΣΟΛ Α.Ε. Μετά την ολοκλήρωση του 

φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση της  εταιρίας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές 

υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 
 

5.28     Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού για την εταιρία κατά την τρέχουσα και την προηγούμενη 

χρήση έχει ως εξής : 

 

 

 

 5.29     Ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων 

που να έχουν επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 

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 
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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. 

Οι χορηγηθείσες τραπεζικές εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σε διαγωνισμούς και καλής εκτελέσεως, της 

εταιρίας την 31.12.2012, ανέρχονταν στο ποσό των Ευρώ  234.550,87 ευρώ. 

6.    Συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα  

Δεν υπάρχουν  συναλλαγές  με συνδεδεμένα πρόσωπα όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Λ.Π 24 πλην της 

περίπτωση της προκαταβολής ευρώ ποσού 942.119,48 ευρώ  που έχει δοθεί στον Πρόεδρο και 

Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας για τη διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεων.   

 
 

7.   Γεγονότα μετά τον Ισολογισμό  

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά τον Ισολογισμό. 

 

 

8. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου  

 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ» 
 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 

Κύριοι Μέτοχοι,  

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

Καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση που έληξε την 31.12.2012 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε 

αυτές.  
 

Σημαντικά Γεγονότα  

Η χρήση 2012 αποτελεί την τέταρτη οικονομική χρήση εφαρμογής από την Εταιρεία των Διεθνών 

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). Η Εταιρεία στην χρήση 2012 είχε ως στόχο τη 

διαφοροποίηση των προϊόντων της και του πελατολογίου της ώστε να πετύχει μεγαλύτερη προστιθέμενη 

αξία και αναστροφή των ζημιογόνων αποτελεσμάτων των προηγούμενων χρήσεων, πράγμα που έπραξε. 

Στην παρούσα χρήση καταλυτικό ρόλο στη μείωση των ταμειακών διαθεσίμων διαδραμάτισε το 

υφιστάμενο οικονομικό κλίμα, το οποίο οδήγησε στη μείωση των υφιστάμενων πιστώσεων που έχει η 

εταιρία από τους προμηθευτές . Η εταιρεία θέτει ως στόχο για τις προσεχείς χρήσεις την ακόμα 

μεγαλύτερη μείωση των επισφαλειών μέσω της χρησιμοποίησης σύγχρονων εργαλείων, όπως το Factoring 

και η ασφάλεια πιστώσεων, καθώς επίσης και η χρησιμοποίηση σύγχρονων μεθόδων μελέτης 

πιστοληπτικής ικανότητας πελατών. Προς αυτήν την κατεύθυνση έχει συνάψει συνεργασία με εταιρία 

παροχής τέτοιων υπηρεσιών. Η εταιρία ευελπιστεί να ενισχύσει τα προσεχή έτη την κερδοφορία της μέσω 

της αύξησης των εξαγωγών και για αυτό προβαίνει σε συνεργασίες με οίκους του εξωτερικού 
 

Οικονομική θέση της εταιρείας  

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2012 κρίνεται ικανοποιητική. 

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2012 είναι ενισχυμένα και ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 16.226.963 έναντι 

Ευρώ 16.114.363 της προηγούμενης χρήσεως. 



«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
                                                           Ετήσια Οικονομική Έκθεση    Δεκέμβριος 2012                                                                                            

 32 

 

Τα κυριότερα μεγέθη της χρήσης 1.1 – 31.12.2012 έχουν ως εξής: 

 

ΕΤΑΙΡΙΑ 1.1 - 
31.12.2012 

1.1 - 
31.12.2011 

Δ (%) 

Κύκλος Εργασιών 12.242.595 15.490.117 -20,97% 

Λειτουργικό Αποτέλεσμα (EBITDA) 1.690.351 143.918 1074,52% 

Κέρδη προ φόρων 192.482 -904.817 -121,27% 

Καθαρά κέρδη χρήσεως μετά από 

φόρους 

112.601 -825.624 -113,64% 

Περιθώριο EBITDA 13,81% 0,93% 1386,08% 

Ακολουθούν  οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρίας ώστε να παρέχουν πληρέστερη 

πληροφόρηση για τη χρήση που έκλεισε :  

 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
 

 

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 1.1 - 

31.12.2012 

1.1 - 

31.12.2011 

Κυκλοφορούν ενεργητικό/Σύνολο ενεργητικού 24,92% 23,95% 

Πάγιο ενεργητικό/Σύνολο ενεργητικού 75,08% 76,05% 

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

ενεργητικό. 

Ίδια κεφάλαια/Σύνολο υποχρεώσεων 115,53% 108,82% 

Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας. 

Σύνολο υποχρεώσεων/Σύνολο παθητικού 46,40% 47,89% 

Ίδια κεφάλαια/Σύνολο παθητικού 53,60% 52,11% 

Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας. 

Ίδια κεφάλαια/Πάγιο ενεργητικό 71,40% 68,52% 

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

Κυκλοφορούν ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 155,79% 106,49% 

Ο ανωτέρω δείκτης απεικονίζει την γενική ρευστότητα της οικονομικής μονάδος. 

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 1.1 - 
31.12.2012 

1.1 - 
31.12.2011 

Καθαρό περιθώριο κέρδους προ φόρων 1,57% -5,84% 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων/Ίδια κεφάλαια 1,19% -5,61% 

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

Μικτά αποτελέσματα/Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 15,57% 7,13% 

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

 

 

Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύν ων  

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

είναι οι παρακάτω: 

 

 Κίνδυνος Προβλέψεις της εταιρείας 

1.  Πιστωτικός 

Κίνδυνος 

Η εταιρεία μελετάει το ενδεχόμενο να ασφαλίσει τις πιστώσεις προς την 

πελατεία της. Επιπλέον ασχολείται επισταμένα με την αξιολόγηση της 
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(Κίνδυνος 

επισφάλειας 
πελατών) 

πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών της καθώς και τα μέγιστα επιτρεπτά 

όρια πίστωσης.  

2. Κίνδυνος 

ρευστότητας 
 Η εταιρεία μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών εξασφαλίζει τα αναγκαία 

πιστωτικά όρια χρηματοδότησης. 

 Η εταιρεία χρησιμοποιεί κατά περίπτωση ειδικά χρηματοοικονομικά 

εργαλεία (π.χ. leasing, factoring κ.α.) 

 Η εταιρεία με διασπορά σε μεγάλο πλήθος πελατών περιορίζει τους 

κινδύνους.  

3. Συναλλαγματικός 

κίνδυνος 

 

Δεν είναι σημαντικός , λόγω του ότι το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών 

γίνεται σε ευρώ. 

 

4. Αυξομείωση         

τιμών πρώτων 

υλών 
 

Ο ρυθμός μεταβολής των τιμών πώλησης δεν συμπίπτει με το ρυθμό 

μεταβολής της τιμής κτήσης τους με αποτέλεσμα την αύξηση του μικτού 

περιθωρίου κέρδους στην περίπτωση ανοδικών τιμών και τη μείωσή του 
στην περίπτωση πτωτικών τάσεων. Για το λόγο αυτό η εταιρεία εφαρμόζει 

σταθερή πολιτική αποθεμάτων ενώ μέσω της πολύχρονης συνεργασίας της 
με τους προμηθευτές της φροντίζει να ενημερώνεται το συντομότερο 

δυνατό για τις ανοδικές ή καθοδικές τάσεις στις τιμές των πρώτων υλών της 
εφαρμόζοντας την ανάλογη πολιτική 

 

Η διαχείριση της ρευστότητας γίνεται με συνδυασμό ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών 

πιστώσεων. Η εταιρία μεριμνά ώστε να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς 

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

Διαχείριση κεφαλαίου 

Στόχος της εταιρίας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα της 

εταιρείας να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της και να παρέχει ικανοποιητική απόδοση στους 

μετόχους τιμολογώντας τις υπηρεσίες αναλογικά με το κόστος και φροντίζοντας την κεφαλαιακή 

διάρθρωση. 

Η διοίκηση παρακολουθεί τα ξένα κεφάλαια σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια στο σύνολό τους. Προκειμένου 

να πετύχει την επιθυμητή κεφαλαιακή διάρθρωση, η εταιρεία μπορεί να προσαρμόζει το μέρισμα, να 

προβεί σε επιστροφή κεφαλαίου, ή να εκδώσει νέες μετοχές. 

Ως ίδια κεφάλαια νοούνται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, του υπέρ το άρτιο, των κερδών εις νέων 

και των λοιπών αποθεματικών (εκτός δικαιωμάτων μειοψηφίας). 
 

Ακίνητα 
Η εταιρεία, κατέχει τα εξής ακίνητα: 

Δύο συνεχόμενα γήπεδα, που αποτελούν ένα ενιαίο γήπεδο που βρίσκονται στη θέση «Καρατζόλι» της 

Κτηματικής Περιφέρειας της κοινότητας Νίκαιας Λάρισας και ειδικότερα το ένα απ’ αυτά έχει έκταση 2.790 

τ.μ και το άλλο έχει έκταση 4.000 τ.μ. μετά των επ’ αυτών κτισμάτων (εργοστάσιο, αποθήκες, γραφεία). 

Τρία συνεχόμενα οικόπεδα, που αποτελούν ένα ενιαίο γήπεδο που βρίσκεται στη θέση «Καρατζόλι» της 

Κτηματικής περιφέρειας του δημοτικού διαμερίσματος Νίκαιας Λάρισας και ειδικότερα: 2.557 τ.μ., 4.967 

τ.μ. και 14.262 τ.μ. Στα ανωτέρω γήπεδα σύμφωνα με την βεβαίωση αποπεράτωσης οικοδομής (αριθμ. 

πρωτοκόλλου  6573/5.12.2001)της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και περιβάλλοντος της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης Λάρισας έχουν κατασκευασθεί νέες κτιριακές συνολικής επιφανείας 9.218,46 τετ. μέτρα. 
 

Κατεχόμενα χρεόγραφα  
Η εταιρεία έχει στην κατοχή της μερίδια της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας συνολικής αξίας 

86.174€.  
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Δραστηριότητα στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης  

Η εταιρεία δεν διαθέτει οργανωμένο τμήμα ερευνών και ανάπτυξης αλλά στα πλαίσια της περαιτέρω 

επέκτασής της  γίνεται προσπάθεια της αναβάθμισης και περαιτέρω αξιοποίησης των παραγόμενων 

προϊόντων της . 

 
Υποκαταστήματα της εταιρείας  

Η εταιρεία έχει ένα υποκατάστημα και στα πλαίσια της καλύτερης λειτουργίας της εξετάζει το ενδεχόμενο 

ίδρυσης και νέων  υποκαταστημάτων. 
 

Μερισματική Πολιτική  

Το Διοικητικό Συμβούλιο  της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  λαμβάνοντας υπ’ όψη τα αποτελέσματα της χρήσης 2012, την χρηματοοικονομική 

κατάσταση της εταιρείας, τις προοπτικές, καθώς και τα δεδομένα του ευρύτερου χρηματοοικονομικού 

περιβάλλοντος προτίθεται να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα 

συγκληθεί στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου 2013, να μην διανεμηθεί μέρισμα στη τρέχουσα 

χρήση για να μπορέσει να προχωρήσει  απρόσκοπτα στα επενδυτικά της πλάνα 

  
Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού   

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού που να επηρεάζουν την οικονομική 

κατάσταση της εταιρίας.  
 

Προβλεπόμενη πορεία  
Κατά την προσεχή περίοδο ήδη έχουν δρομολογηθεί προσπάθειες, για  ακόμη μεγαλύτερη  βελτίωση της 

δραστηριότητας και της οικονομικής θέσης της εταιρείας. Το Διοικητικό συμβούλιο, εκτιμά ότι στη χρήση 
2013, παρά την παγκόσμια ύφεση και την μείωση της ανάπτυξης στο εσωτερικό της χώρας προοπτικές 

και τα μηνύματα της αγοράς, είναι θετικά. 

 
 Έχουν ληφθεί δραστικά μέτρα για τη μείωση των εξόδων και γενικότερα τη συγκράτηση αυτών 

με απώτερο στόχο την αποκλιμάκωσή τους σε συσχετισμό με τους αυξανόμενους ρυθμούς 

ανάπτυξης της εταιρείας. 
 Τα ανωτέρω σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας, προδικάζουν καλύτερα 

αποτελέσματα για την επόμενη χρήση. 

   

Λάρισα   30 Απριλίου 2013 

     
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ  

 & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                    
 

 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΡΕΠΑΣ                  ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ             ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

 
 

        Αθήνα , 9 Ιουλίου 2013 
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