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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  τον Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας μας, υποβάλλουμε για έγκριση τις 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018 που έχουν συνταχθεί 
σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και τις διατάξεις του Κ.Ν. 
2190/1920 και να σας εκθέσουμε τα ακόλουθα, σχετικά µε τη δραστηριότητα της Εταιρείας 
κατά τη διάρκεια της χρήσεως, τη χρηματοοικονομική της θέση και την προβλεπόμενη από 
το Διοικητικό Συμβούλιο πορεία την επόμενη χρήση. Επίσης περιγράφονται οι κυριότεροι 
κίνδυνοι και αβεβαιότητες που η Εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει στην επόμενη χρήση, η 
απαιτούμενη από το νόμο μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και παρατίθενται οι 
σημαντικές συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων μερών. 
 

 

Χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας  
 

Η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31/12/2018 κρίνεται ικανοποιητική. 
 

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2018 είναι αυξημένα και ανέρχονται σε ποσό Ευρώ                   
25.094.611 έναντι Ευρώ 19.802.128 της προηγούμενης χρήσεως που οφείλεται τόσο στη 
μεταβολή των Ιδίων Κεφαλαίων με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και της διαφοράς 
από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο όσο και στην κερδοφορία της τρέχουσας χρήσης. 

 

Τα κυριότερα μεγέθη της χρήσης 01.01 – 31.12.2018 έχουν ως εξής: 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.1 - 31.12.2018 1.1 - 31.12.2017 Δ (%) 
Κύκλος Εργασιών 20.909.234 18.811.870 11,15% 

Λειτουργικό Αποτέλεσμα 
(EBITDA) 

3.170.649 3.831.271 
-17,24% 

Κέρδη προ φόρων 2.348.349 2.725.018 -13,82% 

Καθαρά κέρδη χρήσεως μετά 
από φόρους 

2.317.562 1.919.480 
20,74% 

Περιθώριο EBITDA 15,16% 20,37% -25,58% 
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Ακολουθούν οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας ώστε να παρέχουν 

πληρέστερη πληροφόρηση για τη χρήση που έκλεισε :  

 
 

 
 

Σημαντικά γεγονότα στη χρήση – Προβλεπόμενη πορεία την επόμενη χρήση 

 

Η χρήση 2018 αποτελεί την δέκατη οικονομική χρήση εφαρμογής από την Εταιρεία των 
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Η Εταιρεία στην χρήση 2018 
είχε ως στόχο την αύξηση των πωλήσεων και την κεφαλαιακή ενίσχυσή της  έτσι ώστε να 

Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης

31/12/2018 31/12/2017

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 15.490.456 12.911.370

Σύνολο Ενεργητικού 38.393.662 31.360.583

Πάγιο Ενεργητικό 22.903.206 18.449.213

Σύνολο Ενεργητικού 38.393.662 31.360.583

Ίδια Κεφάλαια 25.094.611 19.802.128

Σύνολο Υποχρεώσεων 13.299.051 11.558.455

Σύνολο Υποχρεώσεων 13.299.051 11.558.455

Σύνολο Παθητικού 38.393.662 31.360.583

Ίδια Κεφάλαια 25.094.611 19.802.128

Σύνολο Παθητικού 38.393.662 31.360.583

Ίδια Κεφάλαια 25.094.611 19.802.128

Πάγιο Ενεργητικό 22.903.206 18.449.213

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 15.490.456 12.911.370

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 7.540.005 4.549.677

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

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

205,44% 283,79%

Ο ανωτέρω δείκτης απεικονίζει την γεν ική ρευστότητα της οικονομικής μονάδας.

34,64% 36,86%

65,36% 63,14%

109,57% 107,33%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της Εταιρείας.

188,69% 171,32%

40,35% 41,17%

59,65% 58,83%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφoρούν και πάγιο ενεργητικό.

31/12/2018 31/12/2017

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 2.348.349,00 2.725.019,00

Έσοδα από συμβόλαια με πελάτες 20.909.234,00 18.811.870,00

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 2.348.349,00 2.725.019,00

Ίδια Κεφάλαια 25.094.611,00 19.802.128,00

Μικτά αποτελέσματα 3.844.568,00 4.685.356,00

Έσοδα από συμβόλαια με πελάτες 20.909.234,00 18.811.870,00

Αριθμοδείκτες Αποδόσεως και Αποδοτικότητας

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

18,39% 24,91%

11,23% 14,49%

9,36% 13,76%

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

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 2019, παρά την μείωση της ανάπτυξης στο εσωτερικό της χώρας, οι 
προοπτικές και τα μηνύματα της αγοράς, είναι θετικά. 
 

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

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

   

Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων  

 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς 
(μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο 
ρευστότητας.  Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου της Εταιρείας έχει στόχο να 
ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην 
χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας. 
 

Η διαχείριση του κινδύνου παρακολουθείται από τη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής 
Διαχείρισης της Εταιρείας η οποία συντονίζει την πρόσβαση στις εγχώριες και διεθνείς 
χρηματαγορές και διαχειρίζεται τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους στους οποίους 
εκτίθεται η Εταιρεία. Η Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης δεν εκτελεί συναλλαγές 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή 
δανειοληπτικές δραστηριότητες της Εταιρείας. 
 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της κατάστασης οικονομικής 
θέσης περιλαμβάνουν διαθέσιμα, απαιτήσεις, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις. 
 

Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα με στόχο την 
αντιστάθμιση ανάληψης κινδύνων. Η Εταιρεία δεν συμμετέχει σε χρηματοοικονομικά εργαλεία 
που θα μπορούσαν να την εκθέσουν σε διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών ξένων 
νομισμάτων και επιτοκίων. 
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Συναλλαγματικός κίνδυνος 

 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο και διενεργεί συναλλαγές σε συνάλλαγμα.  
Ως εκ τούτου, εκτίθεται στις διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών.  Η έκθεση της 
Εταιρείας σε συναλλαγματικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από εμπορικές συναλλαγές σε 
ξένο νόμισμα που αφορούν εισαγωγές ή εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Η διοίκηση της 
Εταιρείας πιστεύει ότι δεν υφίστανται σημαντικοί κίνδυνοι από την διαφοροποίηση 
συναλλαγματικών ισοτιμιών λόγω του μικρού όγκου των συναλλαγών 

 

Κίνδυνος επιτοκίου 

 

Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές της Εταιρείας δεν επηρεάζονται σημαντικά από 
τις διακυμάνσεις των επιτοκίων. Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων για τις υποχρεώσεις και 
επενδύσεις παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση. Πολιτική της Εταιρείας είναι να 
παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηματοδοτικές ανάγκες της 
Εταιρείας. 
 

Η Εταιρεία χρηματοδοτεί τις επενδύσεις της καθώς και τις ανάγκες της σε κεφάλαια κίνησης 
μέσω τραπεζικού δανεισμού, με αποτέλεσμα να επιβαρύνει τα αποτελέσματα της με 
χρεωστικούς τόκους. Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια  (μεταβολή των επιτοκίων βάσης 
δανεισμού (EURIBOR) θα έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα καθώς η Εταιρεία θα 
επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος δανεισμού. Η διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι δεν 
υφίστανται σημαντικοί κίνδυνοι από πιθανή μεταβολή των επιτοκίων. 
 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις μεταβολές στα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας 
(μέσω των επιπτώσεων που έχουν τα υπόλοιπα των δανείων στο τέλος της χρήσης με 
κυμαινόμενο επιτόκιο στα αποτελέσματα) σε πιθανές αλλαγές επιτοκίων, κρατώντας όλες τις 
άλλες μεταβλητές σταθερές: 
 

 
 

 

Σημείωση: Ο παραπάνω πίνακας δεν περιλαμβάνει την θετική επίπτωση των εισπραχθέντων 
τόκων από τις καταθέσεις καθώς τα ποσά είναι ασήμαντα.  
    

Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου έναντι των συμβαλλομένων 
μερών λόγω κυρίως της μεγάλης διασποράς του πελατολογίου. Η έκθεση σε πιστωτικούς 
κινδύνους παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση.   
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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. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται 
προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Στο τέλος του έτους η διοίκηση θεώρησε ότι δεν 
υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από κάποια 
εξασφάλιση ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. 
 

Επίσης όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, η Εταιρεία συναλλάσσεται μόνο με 
αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.  
 

Κίνδυνος ρευστότητας  
 

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου 
συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. 
 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς 
ρευστότητας φροντίζοντας, μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών, να εξασφαλίζει τα 
αναγκαία πιστωτικά όρια χρηματοδότησης. 
 

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί κατά περίπτωση ειδικά χρηματοοικονομικά εργαλεία (π.χ. leasing, 
factoring κ.α.) 
Επίσης η Εταιρεία με διασπορά σε μεγάλο πλήθος πελατών περιορίζει τους κινδύνους 
ρευστότητας. 
 

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ημερομηνίες λήξεως των χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017 αντίστοιχα, με βάση τις πληρωμές που 
απορρέουν από τις σχετικές συμβάσεις και συμφωνίες, σε μη προεξοφλημένες τιμές: 
 

 
 

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. Η Εταιρεία, μέσω της 

Λιγότερο 
Ποσά χρήσης 2018 από 3 μήνες Έως 12 μήνες 1 με 2 έτη 2 με 5 έτη > 5 έτη Σύνολο 
(ποσά σε χιλιάδες €)

Εμπορικές υποχρεώσεις 5.656 - - - - 5.656

Λοιπές βραχ. υποχρεώσεις & δεδ. έξοδα 763 - - - - 763

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις - - 121 - - 121

Δανειακές υποχρεώσεις 399 337 907 620 325 2.588

6.818 337 1.028 620 325 9.128

Λιγότερο 
Ποσά χρήσης 2017 από 4 μήνες Έως 12 μήνες 1 με 2 έτη 2 με 5 έτη > 5 έτη Σύνολο 
(ποσά σε χιλιάδες €)

Εμπορικές υποχρεώσεις 2.545 - - - - 2.545

Λοιπές βραχ. υποχρεώσεις & δεδ. έξοδα 903 - - - - 903

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις - - 166 121 - 287

Δανειακές υποχρεώσεις 229 334 900 913 488 2.864

3.677 334 1.066 1.034 488 6.599
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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. 
 

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 νέο 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 κτιριακές συνολικής επιφανείας 
9.218,46 τετ. μέτρα. 

- Στις 12-12-2017 η Εταιρεία 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.. 

 

Δραστηριότητα στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης  

 

Η Eταιρεία δε διαθέτει οργανωμένο τμήμα ερευνών και ανάπτυξης αλλά στα πλαίσια της 
περαιτέρω επέκτασής της γίνεται προσπάθεια της αναβάθμισης και περαιτέρω αξιοποίησης 
των παραγόμενων προϊόντων της. 
 

Υποκαταστήματα της Εταιρείας  
 

Η Eταιρεία έχει μια μισθωμένη αποθήκη στην Αθήνα και στα πλαίσια της καλύτερης 
λειτουργίας της εξετάζει το ενδεχόμενο ίδρυσης υποκαταστημάτων. 
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Μερισματική Πολιτική  
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ λαμβάνοντας υπ’ όψη τα αποτελέσματα της χρήσης 2018, την οικονομική 
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 Σεπτέμβριο του 2019, να μην διανεμηθεί 
μέρισμα στη τρέχουσα χρήση, εκτός από το μέρισμα της προνομιούχου μετοχής ποσού 
Ευρώ 250.000,00 για να μπορέσει να προχωρήσει απρόσκοπτα στα επενδυτικά της πλάνα, 
να ισχυροποιήσει τη παγκόσμια θέση της και να ανταποκριθεί στο ρευστό οικονομικό 
περιβάλλον. 
 

Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη   

 

Οι συνολικές αγορές και πωλήσεις μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων εταιρειών της 
και τα εκκρεμή υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 αναλύονται ανά Εταιρεία ως 
ακολούθως (σε χιλιάδες ευρώ): 

31η Δεκεμβρίου 
2018 

 Πωλήσεις 

προς 

Αγορές 

Από 

Έξοδα     
σε 

Απαιτήσεις 
από  

Υποχρεώσεις 
προς  

 

Συνδεδεμένη Εταιρεία 

Σχέση συνδεδεμένα 
μέρη 

συνδεδεμένα 
μέρη 

συνδεδεμένα  
μέρη 

 

 συνδεδεμένα 
μέρη 

(σημ. 12, 13) 

συνδεδεμένα 
μέρη 

(σημ. 20) 
       

Lariplast France SAS Συνδεδεμένη 1.349 937 1 267 227 

Lariplast Holding Συνδεδεμένη - - - 254 - 

Σύνολο  1.349 937 1 521 227 

 

Δεν καταβλήθηκαν αμοιβές στα μέλη της Διοίκησης στη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 
2018 και 2017 ενώ υφίσταται απαίτηση κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 από μέλη της Διοίκησης 
ποσού Ευρώ 63.536 (31.12.2017: απαίτηση Ευρώ 990.513 που τακτοποιήθηκε στο μεγαλύτερο 
μέρος της στη χρήση 2018) και υποχρέωση κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 ποσού Ευρώ 89 
χιλ. (31.12.2017: Ευρώ -). 
 

Γεγονότα μετά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων  
 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 31 Δεκεμβρίου 2018 γεγονότα τα οποία επηρεάζουν 
ουσιωδώς την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας που θα έπρεπε να 
αναφερθούν στις σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων.  

 

Λάρισα, 03/09/2019 

 

                                                        Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 

                   Τσερέπας Ιωάννης 
  

Πρόεδρος του Δ.Σ.& Διευθύνων Σύμβουλος   



 
 
 
EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 
Πολυτεχνείου 4 

54626 Θεσσαλονίκη 

  
 
 
Τηλ.: 2310 512 515 
Φαξ: 2310 512 487 
ey.com 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών  Καταστάσεων 
 

Γνώμη  
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται 
από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2018, 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, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31ης Δεκεμβρίου 2018 και τη χρηματοοικονομική της 
επίδοση και τις ταμειακές ροές της για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Βάση γνώμης 
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 ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των  οικονομικών καταστάσεων”. 
Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθόλη την διάρκεια του διορισμού μας,  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 οικονομικών 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 τη γνώμη μας. 
 
Άλλο θέμα 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη χρήση που έληξε την 31ης Δεκεμβρίου 2017 είχαν 
ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη με επιφύλαξη την 1η Αυγούστου 
2018 επί των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως, εξαιτίας ότι η Εταιρεία δεν είχε προβεί 
σε επανεκτίμηση της εύλογης αξίας των παγίων της προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο απομείωσης 
της αξίας τους.  
 
Άλλες πληροφορίες 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Έκθεση 
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί Άλλων 
Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την 
έκθεση ελέγχου επί αυτών. 
 

Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε 
με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 
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Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις 
άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς 
ασυνεπείς με τις οικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται 
να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο 
συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να 
αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το  θέμα αυτό. 
 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων  

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 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 καθίσταται δυνατή η 
κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη 
είτε σε λάθος. 
 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών 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 
αρχής 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 
προβεί σ’ αυτές τις ενέργειες. 
 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο 
σύνολό 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 οικονομικές 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 οικονομικές 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.
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• 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 αρχής 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 οικονομικών 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. 

•  Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι  οικονομικές 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 οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2018. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία Προς τους Μετόχους της 
Εταιρείας  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του 
Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

Θεσσαλονίκη, 4 Σεπτεμβρίου 2019 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΓΑΝΝΗΣ 
ΑΜ ΣΟΕΛ 25921 

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Β, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 107 
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

 

 

  Σημ. 
01.01 – 

31.12.2018       

01.01 – 

31.12.2017      

      

Έσοδα από συμβόλαια με πελάτες  4α 20.909.234  18.811.870 

Κόστος πωλήσεων  4γ (17.064.666)  (14.126.514) 

Μικτό κέρδος   3.844.568  4.685.356 

      

Λοιπά έσοδα   4β 535.540  142.242 

Έξοδα διάθεσης  4δ (1.632.600)  (1.610.227) 

Έξοδα διοίκησης  4ε (296.937)  (354.669) 

Λοιπά έξοδα   4στ (21.980)  (13.952) 

Κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες   2.428.591  2.848.750 

      

Xρηματοοικονομικά έσοδα  4ζ              71.702                 23.665 

Χρηματοοικονομικά έξοδα  4ζ    (151.944)  (147.396) 

Κέρδη προ φόρων   2.348.349  2.725.019 

      

Φόροι εισοδήματος  5 (30.787)  (805.539) 

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους (Α)            2.317.562          1.919.480 

      

Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες) μετά από 
φόρους      

Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων μεταγενέστερα      

Ζημίες από επαναμέτρηση προγραμμάτων 
καθορισμένων παροχών   18 (779)  - 

Φόρος εισοδήματος που αναλογεί στην επαναμέτρηση 
προγραμμάτων καθορισμένων παροχών     5 194  - 

Λοιπές συνολικές ζημίες μετά από φόρους (Β)   (585)  - 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από 
φόρους (Α+Β)   2.316.977  1.919.480 

 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και       
επενδυτικών αποτελεσμάτων και    
συνολικών αποσβέσεων («EBITDA»)     25 3.170.649  3.831.270 
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

  Σημ.  31.12.2018  31.12.2017  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      

Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό:      

 Ενσώματα πάγια στοιχεία 6 21.113.066  18.314.242  

 Ασώματα Πάγια στοιχεία 7 23.668  24.060  

 Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 8 1.655.561  -  

 Επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους 9 86.327  86.327  

 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 10 24.584  24.584  

 Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού  22.903.206  18.449.213  

Κυκλοφορούν ενεργητικό:      

 Αποθέματα 11 2.812.445  1.894.602  

 Εμπορικές απαιτήσεις 12 2.792.211  1.573.375  

 Λοιπές απαιτήσεις 13 1.105.727  1.408.169  

 Χρηματικά διαθέσιμα 14 8.780.073  8.035.224  

 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  15.490.456  12.911.370  

       

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  38.393.662  31.360.583  

       

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Ίδια κεφάλαια      

 Μετοχικό κεφάλαιο 15 758.076  1.636.041  

 Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 15 5.565.567  287.601  

 Λοιπά αποθεματικά 16 5.724.053  5.724.053  

 Κέρδη εις νέο  13.046.915  12.154.433  

 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  25.094.611  19.802.128  

       

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:      

 Μακροπρόθεσμα δάνεια 17 1.852.754  2.302.666  

 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 18 82.275  114.763  

 Επιχορηγήσεις παγίων 19 17.873  29.406  

 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 5 3.684.848  4.275.374  

 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 21 121.296  286.569  

 Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων  5.759.046  7.008.778  

       

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:      

 Εμπορικές υποχρεώσεις 20 5.656.203  2.544.941  

 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και δεδ/να έξοδα 21 762.885  902.535  

 Μακρ/σμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμ. χρήση 17 474.587  445.113  

 Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 22 260.891  116.022  

 Μερίσματα πληρωτέα 24 385.439  -  

 Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 5 -  541.066  

 Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων  7.540.005  4.549.677  

       

 Σύνολο υποχρεώσεων  13.299.051  11.558.455  

       

 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  38.393.662  31.360.583  



 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων  15 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01/01/2018 – 31/12/2018 

(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

 Σημ.  01/01 - 31/12/18  01/01 - 31/12/17 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες     

Κέρδη χρήσεως προ φόρων  2.348.349  2.725.018 

Προσαρμογές για:     

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 4θ, 6 748.721  981.974 

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 4θ, 7 4.870  11.589 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 4β, 19 (11.533)   (11.042) 

Κέρδος από πώληση ενσωμ. παγίων στοιχείων 4β, 6 (2.300)   - 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 4η 151.944   147.396 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 4η (71.702)   (23.665) 

Έσοδο από αχρησιμοποίητες προβλέψεις 4β, 12, 13, 18 (104.466)   - 

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 4δ, 11 56.937   46.428 

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 4θ, 18 14.575   3.296 

  3.135.395  3.880.994 

(Αύξηση)/ Μείωση σε:     

Αποθέματα  (917.843)  (263.581) 

Εμπορικές απαιτήσεις  (1.260.603)  (215.870) 

Λοιπές απαιτήσεις   295.340  (290.155) 

 

Αύξηση/ (Μείωση) σε:   

 

 

Εμπορικές υποχρεώσεις  3.111.262  324.797 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  (304.922)  257.537 

Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού 18 (6.420)  - 

  4.052.209  3.693.722 

Μείον:     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  151.944  147.396 

Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες  1.146.233  714.726 

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

 

2.754.032 

 

2.831.600 

     

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες     

Αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων 6 (3.547.545)  (723.225) 

Εισπράξεις από πώληση παγίων 6 2.300  - 

Αγορές άυλων πάγιων στοιχείων 7 (4.478)  (220) 

Απόκτηση συμμετοχών 8 (1.655.561)  - 

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα  71.702  23.665 

Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες  (5.133.582) 

 

(699.780) 

     

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 15 5.400.000  - 

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 15 (1.000.032)  - 

Καθαρή μεταβολή βραχυπροθέσμων δανείων  144.869  (297.910) 

Εξοφλήσεις μακροπροθέσμων δανείων 17 (420.438)  (204.992) 

Μερίσματα πληρωθέντα 24 (1.000.000)  - 

Καθαρές ταμειακές εισροές/(εκροές) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες  3.124.399 

 

(502.902) 

     

Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  744.849  1.628.918 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως 14 8.035.224  6.406.306 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως 14 8.780.073  8.035.224 
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01.01.2018 – 31.12.2018  

(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

 

      

 

  

Μετοχικό  
Κεφάλαιο  

Υπέρ το 
άρτιο  

Λοιπά 
αποθεματικά  

Κέρδη 

 εις νέο Σύνολο 

       (σημ. 15)  (σημ. 15)       (σημ. 16)   

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρίου 2018  1.636.041 287.601 5.724.053 12.154.433 19.802.128 

Προσαρμογές λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 (σημ. 2.4)  - - - (39.056) (39.056) 

Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων  
την 1 Ιανουαρίου 2018  1.636.041 287.601 5.724.053 12.115.377 19.763.072 

Καθαρά κέρδη χρήσης μετά από φόρους  - - - 2.317.562 2.317.562 

Λοιπές συνολικές ζημίες μετά από φόρους  - - - (585) (585) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους  - - - 2.316.977 2.316.977 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (σημ. 15)  122.067 5.277.966 - - 5.400.033 

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου (σημ. 15)  (1.000.032) - - - (1.000.032) 

Διανομή Μερισμάτων (σημ. 24)  - - - (1.385.439) (1.385.439) 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων 31 Δεκεμβρίου 2018  758.076 5.565.567 5.724.053 13.046.915 25.094.611 

       

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρίου 2017  1.636.041 287.601 5.724.053 10.234.953 17.882.648 

Καθαρά κέρδη χρήσης μετά από φόρους     1.919.480 1.919.480 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους  - - - - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους  - - - 1.919.480 1.919.480 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων 31 Δεκεμβρίου 2017  1.636.041 287.601 5.724.053 12.154.433 19.802.128 

 

 

 



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31 Δεκεμβρίου 2018 
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο «ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε. («η Εταιρεία»), ιδρύθηκε το 1984 

(ΦΕΚ 2934/11.10.1984), με έδρα στο 6ο χλμ. Εθνικής οδού Λαρίσης-Αθηνών. Η 

Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Μητρώο Επιχειρήσεων με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 

113880752000 (Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών με αριθμό μητρώου 
10319/31/Β/86/87).  

Η διάρκειά της Εταιρείας είχε ορισθεί σε 30 έτη ενώ παρατάθηκε μετέπειτα για 
ακόμη 30 έτη ήτοι μέχρι την 11/10/2044. 

 

Σκοπός της Εταιρείας είναι η βιομηχανική επεξεργασία πάσης φύσεως πλαστικής 
ύλης και η εξ αυτής παραγωγή πλαστικών αντικειμένων και παντός είδους 
προϊόντων και περαιτέρω η εμπορία αυτών στο εσωτερικό και το εξωτερικό. 

Επίσης η αντιπροσώπευση διαφόρων οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού 
αναφορικά με τα ανωτέρω προϊόντα ή άλλα παρεμφερή ή οποιαδήποτε άλλα 
προϊόντα που άμεσα ή έμμεσα συνδέονται με τα ανωτέρω παραγόμενα 
προϊόντα. 
Η Εταιρεία κατασκευάζει αναλώσιμα προϊόντα από πλαστικό μίας χρήσης και 
υλικά συσκευασίας από πλαστικό (άκαμπτης συσκευασίας). 
 

Οι μέτοχοι της Εταιρείας, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017 με τα αντίστοιχα 
ποσοστά συμμετοχής τους αναλύονται ως ακολούθως: 
 

   

 

Μέτοχος 

 

Έδρα 

Ποσοστό 
συμμετοχής 

31.12.2018 

Ποσοστό 
συμμετοχής 

31.12.2017 

Ιωάννης Τσερέπας Ελλάδα 73,90% 99,50% 

Χατζηεφραιμίδου Κυριακή Ελλάδα - 0,50% 

Lariway Holding SΑ Ελλάδα 10,00% - 

DIORAMA Investments SICAR SA  Κύπρος 16,10% - 

Σύνολο  100,00% 100,00% 

 

 

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα 
ΔΠΧΑ, για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, εγκρίθηκαν από το 
Διοικητικό Συμβούλιο στις 2 Σεπτεμβρίου 2019 και τελούν υπό την έγκριση της 
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.  
 

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

http://lariplast.gr/el/page/


ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31 Δεκεμβρίου 2018 
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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2  ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

 
2.1  Πλαίσιο κατάρτισης και βάση παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

 Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το 
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) καθώς και σύμφωνα με τις 
σχετικές Διερμηνείες τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 
Διερμηνειών Προτύπων του ΣΔΛΠ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται υποχρεωτικά για τη χρήση που λήγει την 
31 Δεκεμβρίου 2018. Δεν υπάρχουν πρότυπα και διερμηνείες προτύπων που να 
έχουν εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους. 
 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή 
του ιστορικού κόστους (εξαιρουμένων των οικοπέδων και κτιρίων τα οποία 
αποτιμήθηκαν στις εύλογες αξίες τους οι οποίες και θεωρήθηκαν ως τεκμαρτό 
κόστος (deemed cost) κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ) και την 
αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας («going concern»). 
 

2.2  Σημαντικές Κρίσεις, Εκτιμήσεις και Υποθέσεις 

      

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς απαιτεί όπως η Διοίκηση της Εταιρείας 
προβαίνει σε σημαντικές παραδοχές και λογιστικές εκτιμήσεις που επηρεάζουν 
τα υπόλοιπα των λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού, την γνωστοποίηση 
ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης 
των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τα παρουσιαζόμενα έσοδα και 
έξοδα κατά την υπό εξέταση χρήση. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί 
βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση με τις 
περιστάσεις και τις τρέχουσες συνθήκες τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί 
τελικά να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις 
αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και άλλους 
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα 
που θεωρούνται αναμενόμενα υπό εύλογες συνθήκες. Η Διοίκηση της Εταιρείας 
εκτιμά ότι δεν υπάρχουν εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό 
κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των 
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.   
 

Οι τομείς όπου απαιτείται υψηλότερου βαθμού κρίση και όπου οι υποθέσεις και 
οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως 
ακολούθως: 
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Φόρος εισοδήματος 

Απαιτείται κρίση από την Εταιρεία για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για 
φόρο εισοδήματος. Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις τόσο για την 
τρέχουσα όσο και για τις προηγούμενες χρήσεις υπολογίζονται με βάση τα 
ποσά που αναμένεται να καταβληθούν στις φορολογικές αρχές, 
χρησιμοποιώντας τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί μέχρι 
την ημερομηνία του ισολογισμού. Ο φόρος εισοδήματος στην κατάσταση 
συνολικού εισοδήματος περιλαμβάνει τον φόρο του τρέχοντος έτους, όπως 
εκτιμάται ότι θα αναφέρεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, καθώς και 
τους εκτιμώμενους πρόσθετους φόρους που ενδέχεται να επιβληθούν από τις 
φορολογικές αρχές κατά την εκκαθάριση των ανέλεγκτων χρήσεων. Οι 
παραδοχές αυτές λαμβάνουν υπόψη την εμπειρία του παρελθόντος και την 
ανάλυση των σημερινών γεγονότων και των περιστάσεων. Ως εκ τούτου, η 
τελική εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος πιθανόν να αποκλίνει από το φόρο 
εισοδήματος που έχει καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις. Περισσότερες 
πληροφορίες δίνονται στη σημείωση 5. 
 

Ωφέλιμες ζωές των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 
 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται κατά τη διάρκεια της 
εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους. Η Διοίκηση προβαίνει σε ορισμένες εκτιμήσεις 
αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των αποσβέσιμων παγίων. Αυτές οι 
υπολειπόμενες ωφέλιμες ζωές επανεκτιμώνται περιοδικά για να εκτιμηθεί κατά 
πόσο συνεχίζουν να είναι κατάλληλες. Περισσότερες πληροφορίες 
παρατίθενται στην παράγραφο 3β. 
 

Προβλέψεις για αποθέματα 
 

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις σχετικά με την αποτίμηση των αποθεμάτων 
στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η 
ρευστοποιήσιμη αξία μπορεί να διαφέρει σε σχέση με εκείνη που εκτιμήθηκε κατά 
την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Επιπλέον, 
κατάλληλες προβλέψεις σχηματίζονται για αποθέματα με χαμηλή κυκλοφοριακή 
ταχύτητα και απαξιωμένα αποθέματα. Βλέπε σχετικά στη σημείωση 11. 
 

 

Προβλέψεις για εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  
 

Η αξιολόγηση της διοίκησης διενεργείται με βάση το μοντέλο των αναμενόμενων 
πιστωτικών ζημιών σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, βασίζεται δηλαδή στην εμπειρία του 
παρελθόντος αλλά προσαρμόζεται με τρόπο τέτοιο ώστε να αντανακλά 
προβλέψεις για τη μελλοντική οικονομική κατάσταση των πελατών αλλά και του 
οικονομικού περιβάλλοντος. Η Εταιρεία απομειώνει την αξία των εμπορικών και 
λοιπών απαιτήσεων του όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες 
καταδεικνύουν ότι η είσπραξη έκαστης απαίτησης στο σύνολο της ή κατά ένα 
μέρος δεν είναι πιθανή. Η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική 
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επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με τις επισφαλείς 
απαιτήσεις σε συνάρτηση με την πιστωτική της πολιτική και λαμβάνοντας 
υπόψη στοιχεία της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας, τα οποία προκύπτουν 
βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των 
υποθέσεων που διαχειρίζεται εκτιμώντας τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες 
καθώς και τις εξασφαλίσεις και εγγυήσεις που έχουν αποκτηθεί από 
συγκεκριμένους πελάτες. Βλέπε σχετικά στη σημειώσεις 12 και 13.  

 

Προγράμματα καθορισμένων παροχών 
 

Το κόστος ωφελημάτων για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών 
υπολογίζεται χρησιμοποιώντας αναλογιστικές εκτιμήσεις, κατά τις οποίες 
χρησιμοποιούνται παραδοχές για τους προεξοφλητικούς συντελεστές, το 
ρυθμό αύξησης των μισθών, το ποσοστό αποχώρησης των εργαζομένων και 
τα ποσοστά θνησιμότητας. Λόγω της μακροχρόνιας φύσης των 
προγραμμάτων, οι παραδοχές αυτές υπόκεινται σε σημαντική αβεβαιότητα. Η 
Διοίκηση προσπαθεί, σε κάθε ημερομηνία αναφοράς όπου η εν λόγω 
πρόβλεψη αναθεωρείται, να εκτιμά με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο τις 
παραμέτρους αυτές. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται  στη σημείωση 
18. 

 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 

Η ύπαρξη ενδεχόμενων υποχρεώσεων απαιτεί από τη Διοίκηση τη συνεχή 
διενέργεια παραδοχών και αξιολογικών κρίσεων αναφορικά με την πιθανότητα 
μελλοντικά γεγονότα να συμβούν ή να μη συμβούν καθώς και της επίδρασης 
που τα γεγονότα αυτά μπορεί να έχουν στη δραστηριότητα της Εταιρείας. 
 

Πηγές αβεβαιότητας εκτιμήσεων 
 

Δεν υπάρχουν σημαντικές παραδοχές οι οποίες να έγιναν σχετικά με το μέλλον 
ή άλλες πηγές αβεβαιότητας των εκτιμήσεων και που να μπορούν να 
προκαλέσουν σημαντικό κίνδυνο για ουσιώδης προσαρμογή στη λογιστική 
αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά την επόμενη 
διαχειριστική χρήση. 
 

Δρώσα οικονομική μονάδα (going concern) 
 

H Διοίκηση εξετάζει τα βασικά χρηματοοικονομικά στοιχεία και, κατά περίπτωση, 
τη τήρηση των μεσοπρόθεσμων προϋπολογισμών, μαζί με τους υφιστάμενους 
δανειακούς όρους, για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η υπόθεση της 
δρώσας οικονομικής μονάδας (going concern) είναι κατάλληλη να 
χρησιμοποιηθεί για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 
Εταιρείας. 
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2.3 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 

 
Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την ετοιμασία και την παρουσίαση των 
συνημμένων οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς με αυτές που ακολουθήθηκαν 
στην κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 
που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017 εκτός από την υιοθέτηση των παρακάτω νέων 
προτύπων και διερμηνειών που ισχύουν για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η 
Ιανουαρίου 2018. 
 

• ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα 

Η τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9 συγκεντρώνει τις φάσεις του έργου των 
χρηματοοικονομικών μέσων και αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: 
Αναγνώριση και επιμέτρηση και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9. Το 
πρότυπο εισάγει νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση και επιμέτρηση, απομείωση και 
λογιστική αντιστάθμισης. Η Διοίκηση της Εταιρείας εξέτασε την επίδραση του νέου 
προτύπου στις οικονομικές καταστάσεις και παρατίθεται αναλυτική αναφορά στη 
σημείωση 2.4. 

 

• ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με πελάτες 

Το ΔΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που εφαρμόζεται για έσοδα 
που προκύπτουν από μια σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), 
ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής εσόδων ή τον κλάδο. Οι απαιτήσεις του 
προτύπου θα εφαρμόζονται επίσης για την αναγνώριση και επιμέτρηση των 
κερδών και ζημιών από την πώληση ορισμένων μη χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από συνήθεις 
δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Απαιτούνται 
εκτεταμένες γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του συνόλου 
των εσόδων, πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα 
υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύμβασης και των υποχρεώσεων 
σύμβασης μεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις. Η Διοίκηση της 
Εταιρείας εξέτασε την επίδραση του νέου προτύπου στις οικονομικές καταστάσεις 
και παρατίθεται αναλυτική αναφορά στη σημείωση 2.4. 

 

• ΔΠΧΑ 15: Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες (Αποσαφηνίσεις) 
Στόχος των αποσαφηνίσεων είναι να διευκρινιστούν οι προθέσεις του ΣΔΛΠ κατά 
την ανάπτυξη των απαιτήσεων του προτύπου ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με 
Πελάτες, σχετικά με: (α) το λογιστικό χειρισμό των υποχρεώσεων απόδοσης, όπου 
τροποποιείται η διατύπωση της αρχής του «μεμονωμένα αναγνωρίσιμο», (β) των 
εκτιμήσεων που γίνονται στην απόφαση για εντολέα ή εκπρόσωπο, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης κατά πόσο μία Εταιρεία είναι εντολέας ή 
εκπρόσωπος, των εφαρμογών της αρχής του «ελέγχου» και (γ) των αδειών καθώς 
και πρόσθετες διευκρινίσεις για τη λογιστική της πνευματικής ιδιοκτησίας και των 
δικαιωμάτων. Οι αποσαφηνίσεις παρέχουν πρόσθετες πρακτικές διευκολύνσεις 
για τις εταιρείες που εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 15 πλήρως αναδρομικά η επιλέγουν να 
εφαρμόσουν την τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση. Η Διοίκηση της 
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Εταιρείας εξέτασε την επίδραση του νέου προτύπου στις οικονομικές καταστάσεις 
και παρατίθεται αναλυτική αναφορά στη σημείωση 2.4. 

 

• ΔΠΧΑ 2: Ταξινόμηση και επιμέτρηση παροχών που εξαρτώνται από την αξία των 
μετοχών (Τροποποιήσεις) 
Οι τροποποιήσεις παρέχουν απαιτήσεις σχετικά με το λογιστικό χειρισμό (α) των 
επιπτώσεων των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και των προϋποθέσεων που δε 
συνιστούν κατοχύρωση, στην επιμέτρηση παροχών που εξαρτώνται από την αξία 
μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά, (β) παροχών που εξαρτώνται από την 
αξία μετοχών με δυνατότητα συμψηφισμού των υποχρεώσεων παρακρατούμενων 
φόρων και (γ) το λογιστικό χειρισμό των τροποποιήσεων όρων και 
προϋποθέσεων παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχών, η οποία 
διαφοροποιεί την ταξινόμηση μιας συναλλαγής από  διακανονισμό σε μετρητά σε 
συναλλαγή που διακανονίζεται με συμμετοχικούς τίτλους. Η Διοίκηση της Εταιρείας 
προέβη σε αξιολόγηση της επίδρασης του προτύπου και κατέληξε ότι δεν έχει 
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

• ΔΛΠ 40: Μεταφορές σε Επενδύσεις σε Ακίνητα (Τροποποιήσεις) 
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πότε μία οντότητα μεταφέρει ένα ακίνητο, 
συμπεριλαμβανομένου ακινήτου υπό κατασκευή ή αξιοποίηση, σε ή από τις 
επενδύσεις σε ακίνητα. Οι τροποποιήσεις αναφέρουν ότι μεταβολή της χρήσης 
ενός ακινήτου πραγματοποιείται όταν το ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί, τον 
ορισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και υπάρχει σαφής ένδειξη της μεταβολής 
αυτής. Απλά η αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου, 
δεν αποδεικνύει μεταβολή στη χρήση του. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν 
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

• ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΔΔΠΧΑ 22: Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές 

Η διερμηνεία διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό συναλλαγών που περιλαμβάνουν 
την είσπραξη ή πληρωμή προκαταβολής σε ξένο νόμισμα. Η διερμηνεία εξετάζει τις 
συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όπου η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει μη 
χρηματικό περιουσιακό στοιχείο ή μη χρηματική υποχρέωση που προκύπτουν από 
την είσπραξη ή πληρωμή προκαταβολής, πριν από την αρχική αναγνώριση του 
σχετικού περιουσιακού στοιχείου, εξόδου ή εσόδου. Η διερμηνεία αναφέρει ότι η 
ημερομηνία συναλλαγής, για τον καθορισμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας, είναι 
η ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης ενός μη χρηματικού στοιχείου 
προκαταβολής ή ενός αναβαλλόμενου εσόδου. Εάν υπάρχουν πολλαπλές 
πληρωμές ή εισπράξεις προκαταβολών, η οικονομική οντότητα πρέπει να 
καθορίσει την ημερομηνία συναλλαγής για κάθε μία πληρωμή και είσπραξη 
προκαταβολής. Η διερμηνεία αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις 
της Εταιρείας. 
 



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31 Δεκεμβρίου 2018 
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

  23 

• Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2014-2016, το 
οποίο είναι μια συλλογή τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. H αναβάθμιση αυτή δεν έχει 
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 

➢ ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες: οι 
τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι η επιλογή της επιμέτρησης στην εύλογη αξία 
μέσω αποτελεσμάτων, μίας επένδυσης σε συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία 
που κατέχεται από οντότητα η οποία είναι οργανισμός διαχείρισης 
επενδυτικών κεφαλαίων ή παρόμοια οικονομική οντότητα, δύναται να 
διενεργείται χωριστά για κάθε επένδυση σε συγγενή επιχείρηση ή 
κοινοπραξία, κατά την αρχική αναγνώριση. 

 

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

 

• ΔΠΧΑ 16: Μισθώσεις 

Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1 Ιανουαρίου 2019. Το ΔΠΧΑ 16 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, 
επιμέτρηση, παρουσίαση και γνωστοποίηση των μισθώσεων για αμφότερα τα 
μέρη της σύμβασης, ήτοι για τον πελάτη («μισθωτή») και τον προμηθευτή 
(«εκμισθωτή»). Το νέο πρότυπο απαιτεί οι μισθωτές να αναγνωρίζουν τις 
περισσότερες μισθώσεις στις οικονομικές τους καταστάσεις. Οι μισθωτές θα 
έχουν ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο για όλες τις μισθώσεις, με ορισμένες εξαιρέσεις. 
Η λογιστική των εκμισθωτών παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη. Η Εταιρεία 

πραγματοποίησαν εκτίμηση των επιπτώσεων του συγκεκριμένου προτύπου οι 
οποίες παρουσιάζονται παρακάτω. 
 

H Εταιρεία αναμένει επίπτωση στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων κατά την πρώτη εφαρμογή την 1 Ιανουαρίου 2019, λόγω της 
κεφαλαιοποίησης των λειτουργικών μισθώσεων ως δικαιώματα χρήσης 
περιουσιακών στοιχείων και την αναγνώριση των αντίστοιχων υποχρεώσεων 
μίσθωσης. Οι λειτουργικές μισθώσεις αφορούν μισθώσεις μεταφορικών μέσων 
και ακινήτων. 
 

Το ΔΠΧΑ 16 επιτρέπει διάφορες προσεγγίσεις για την εφαρμογή του προτύπου. Η 
Εταιρεία θα εφαρμόσει το νέο πρότυπο χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της 
σωρευτικής επίδρασης (modified retrospective approach), σύμφωνα με την 
οποία τα συγκριτικά στοιχεία του προηγούμενου έτους δεν θα αναμορφωθούν. 
Κατά την ημερομηνία εφαρμογής του Προτύπου (1 Ιανουαρίου 2019), η Εταιρεία 

έχει επιλέξει για όλες τις μισθώσεις της να επιμετρήσει το δικαίωμα χρήσης του κάθε 
περιουσιακού στοιχείου σε ποσό ίσο με την αντίστοιχη υποχρέωση μίσθωσης.  
 

Πρακτικές διευκολύνσεις 

Κάνοντας χρήση της σχετικής πρακτικής διευκόλυνσης (practical expedient) που 
παρέχει το Πρότυπο, η Εταιρεία κατά την ημερομηνία πρώτης εφαρμογής δεν θα 
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επαναξιολογήσει εάν μία σύμβαση αποτελεί ή εμπεριέχει μία μίσθωση και συνεπώς 
θα εφαρμόσει το πρότυπο στις συμβάσεις που είχαν προηγουμένως 
αναγνωριστεί ως μισθώσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 και το ΕΔΔΠΧΑ 4. 
 

Επίσης, η Εταιρεία θα ακολουθήσει την παρακάτω πρακτική διευκόλυνση κατά τη 
μετάβαση: 
• θα εφαρμόσει ενιαίο προεξοφλητικό επιτόκιο σε όλες τις μισθώσεις (σε κάθε 
κατηγορία μισθώσεων με παρόμοια χαρακτηριστικά, όπως μισθώσεις με 
αντίστοιχη διάρκεια, για παρόμοια πάγια και σε αντίστοιχο οικονομικό περιβάλλον) 
 

Εξαιρέσεις  
Η Εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την απαλλαγή που παρέχεται από το 
πρότυπο αναφορικά με τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και τις μισθώσεις 
χαμηλής αξίας. Επομένως οι απαιτήσεις του προτύπου σχετικά με την 
αναγνώριση, την αρχική και μεταγενέστερη επιμέτρηση καθώς και την 
παρουσίαση δε θα εφαρμοστούν σε βραχυπρόθεσμες συμβάσεις (διάρκειας 12 
μηνών ή λιγότερο, χωρίς δικαίωμα αγοράς του υποκείμενου στοιχείου) και 
συμβάσεις για τις οποίες το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι χαμηλής αξίας. 

Ο μισθωτής εκτιμά την αξία του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου ως 
καινούριο, ανεξαρτήτως της ηλικίας του περιουσιακού στοιχείου κατά την 
μίσθωσή του. Η Εταιρεία έχει ορίσει το ποσό των € 5.000 ως «χαμηλή αξία». 

 

Προεξοφλητικό επιτόκιο  
Για την προεξόφληση των υποχρεώσεων των υφιστάμενων λειτουργικών 
μισθώσεων η Εταιρεία  χρησιμοποίησε το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού 
(incremental borrowing rate). Η παρούσα αξία των μελλοντικών πληρωμών 
λειτουργικής μίσθωσης μεταφορικών μέσων και ακινήτων θα αναγνωριστεί ως 
δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου στο Ενεργητικό και ισόποση έντοκη 
υποχρέωση μίσθωσης στο Παθητικό.  
 

Επιπτώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις  
Η Εταιρεία ανέθεσε σε ομάδα έργου την αξιολόγηση όλων των ενεργών 
συμβάσεων μίσθωσης υπό το πρίσμα  των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 16, κατά τη 
διάρκεια του προηγούμενου έτους. Το πρότυπο αναμένεται να  επηρεάσει κατά 
κύριο λόγο το λογιστικό χειρισμό των λειτουργικών μισθώσεων της Εταιρείας, ως 
μισθωτή.  
Η αναμενόμενη επίπτωση στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης και στην 
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:  
• Εκτιμώμενη αρχική αναγνώριση δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων 
(Right of Use) και ισόποσων υποχρεώσεων λειτουργικών μισθώσεων € 105 χιλ. για 
την Εταιρεία,  

• Εκτιμώμενη καθαρή μείωση εξόδων χρήσης Ευρώ 17,4 χιλ. για την Εταιρεία 

(μείωση λειτουργικών μισθώσεων/ αύξηση χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων) 
για τη χρήση 2019,  
• Εκτιμώμενη αύξηση αποσβέσεων χρήσης Ευρώ 18,6 χιλ. για την Εταιρεία για 
τη χρήση 2019.  
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Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία για τον προσδιορισμό της διάρκειας μίσθωσης, 
αξιολόγησαν την πιθανότητα εξάσκησης δικαιωμάτων παράτασης ή πρόωρης 
λήξης και εκτίμησαν τη διάρκεια μίσθωσης στις περιπτώσεις σιωπηρής 
παράτασης, στη βάση ιστορικών στοιχείων και ενδεχόμενου οικονομικού 
οφέλους. 
Η πραγματική επίδραση της υιοθέτησης του προτύπου κατά την 1 Ιανουαρίου 
2019 μπορεί να είναι διαφορετική από την αρχική εκτίμηση δεδομένου ότι οι 
καινούριες λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις, ενδέχεται να αλλάξουν μέχρι η 
Εταιρεία να παρουσιάσει τις οικονομικές καταστάσεις της πρώτης χρήσης που 
περιλαμβάνει την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής.    
 

Η ανωτέρω επίδραση αναμένεται να επιφέρει μεταβολή των ταμειακών εκροών για 
λειτουργικές και χρηματοδοτικές δραστηριότητες στην κατάσταση ταμειακών 
ροών της Εταιρείας. 
 

• ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε 
Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες - Τροποποίηση: Πώληση ή εισφορά 
περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς του Εταιρείας ή 
της κοινοπραξίας του 

Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν μια αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των 
απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και εκείνες του ΔΛΠ 28, για την αντιμετώπιση της 
πώλησης ή της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του επενδυτή και 
της συγγενούς του Εταιρείας ή της κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια των 
τροποποιήσεων είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η 
συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική είτε όχι). 
Ένα μερικό κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει 
στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά 
στεγάζονται σε θυγατρική. Το Δεκέμβριο του 2015 το ΣΔΛΠ ανέβαλε επ’ αόριστο 
την ημερομηνία εφαρμογής της τροποποίησης αυτής, αναμένοντας το 
αποτέλεσμα του έργου του για τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι τροποποιήσεις 
δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση της Εταιρείας 
εκτιμά ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα έχουν επίδραση στις οικονομικές 
καταστάσεις. 
 

• ΔΠΧΑ 9: Δικαίωμα Προπληρωμής με Αρνητική Αποζημίωση (Τροποποίηση) 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η τροποποίηση 
διευκρινίζει ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα 
προπληρωμής που επιτρέπουν ή απαιτούν από ένα συμβαλλόμενο μέρος είτε να 
καταβάλει είτε να λάβει εύλογη αποζημίωση για την πρόωρη λήξη της σύμβασης 
(υπό την έννοια ότι από την πλευρά του κατόχου του περιουσιακού στοιχείου 
ενδέχεται να υπάρχει επιβάρυνση λόγω πρόωρης εξόφλησης) επιτρέπεται να 
επιμετρηθούν στο αποσβέσιμο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης 
λοιπών συνολικών εισοδημάτων. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι αυτή η 
τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 
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• ΔΛΠ 28: Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και 
Κοινοπραξίες (Τροποποιήσεις) 
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι 
τροποποιήσεις σχετίζονται με το κατά πόσο η επιμέτρηση (και κυρίως η 
απομείωση) των μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις και 
κοινοπραξίες, οι οποίες στην ουσία, αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης 
στη συγγενή επιχείρηση ή στην κοινοπραξία, διέπονται από το ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 28 ή 
ένα συνδυασμό των δύο προτύπων. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι μια 
οικονομική οντότητα εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 9, προτού εφαρμόσει το ΔΛΠ 28, σε αυτές 
τις μακροπρόθεσμες συμμετοχές για τις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της 
καθαρής θέσης. Κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 η οικονομική οντότητα δεν 
λαμβάνει υπόψη τυχόν προσαρμογές στην λογιστική αξία των μακροπρόθεσμων 
συμμετοχών οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή του ΔΛΠ 28. Η Διοίκηση της 
Εταιρείας εκτιμά ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα έχουν επίδραση στις 

οικονομικές καταστάσεις. 

 

• ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΔΔΠΧΑ 23: Αβεβαιότητα σχετικά με τις Θεωρήσεις Φόρου 
Εισοδήματος   
Η διερμηνεία εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1 Ιανουαρίου 2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η διερμηνεία παρέχει 
καθοδήγηση για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας που εμπεριέχεται σε 
φορολογικούς χειρισμούς, κατά το λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Η 
διερμηνεία παρέχει πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εξέταση αβέβαιων 
φορολογικών θεωρήσεων μεμονωμένα ή από κοινού, την εξέταση των 
φορολογικών θεωρήσεων από τις φορολογικές αρχές, την κατάλληλη μέθοδο 
ώστε να αντικατοπτρίζεται η  αβεβαιότητα της αποδοχής της θεώρησης από τις 
φορολογικές αρχές καθώς και την εξέταση των συνεπειών των αλλαγών στα 
πραγματικά περιστατικά και τις περιστάσεις. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι 
αυτή η διερμηνεία δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 
 

• 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 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. Η Διοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης της 
επίδρασης αυτών των τροποποιήσεων στις οικονομικές καταστάσεις. 
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• Εννοιολογικό πλαίσιο Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

Το ΣΔΛΠ εξέδωσε το αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο για τη 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση στις 29 Μαρτίου 2018. Το εννοιολογικό πλαίσιο 
καθορίζει ένα ολοκληρωμένο σύνολο εννοιών για τη χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση. Οι έννοιες αυτές συμβάλλουν στον καθορισμό προτύπων, την 
καθοδήγηση των συντακτών για την ανάπτυξη συνεπών λογιστικών πολιτικών και 
την υποστήριξη στην προσπάθεια τους να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα 
πρότυπα. Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε επίσης ένα 
συνοδευτικό έγγραφο, Τροποποιήσεις στις παραπομπές του εννοιολογικού 
πλαισίου, το οποίο καθορίζει τις τροποποιήσεις των προτύπων που επηρεάζονται 
προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρημένο εννοιολογικό 
πλαίσιο. Στόχος του εγγράφου είναι η υποστήριξη της μετάβασης στο 
αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο ΔΠΧΑ για τις εταιρείες που υιοθετούν το 
εννοιολογικό πλαίσιο για να αναπτύξουν λογιστικές πολιτικές όταν κανένα 
πρότυπο ΔΠΧΑ δεν κάνει αναφορά. Για τους συντάκτες που αναπτύσσουν 
λογιστικές πολιτικές βάσει του εννοιολογικού πλαισίου, ισχύει για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

 

• ΔΠΧΑ 3: Συνενώσεις Επιχειρήσεων (Τροποποιήσεις) 
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις αναφορικά με τον ορισμό μιας Επιχείρησης 
(τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3) με σκοπό την επίλυση των δυσκολιών που 
προκύπτουν όταν μια οικονομική οντότητα προσδιορίζει εάν έχει αποκτήσει μια 
επιχείρηση ή μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται 
για συνενώσεις επιχειρήσεων για τις οποίες η ημερομηνία απόκτησης 
προσδιορίζεται στην πρώτη ετήσια λογιστική περίοδο που αρχίζει την ή μετά την 
1η Ιανουαρίου 2020 και για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που συμβαίνουν 
την ή μετά την έναρξη αυτής της περιόδου, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. 
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 
Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα έχουν επίδραση 
στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

• ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων και ΔΛΠ 8 Λογιστικές 
πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη: Ορισμός της 
σημαντικότητας (Τροποποιήσεις)  
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι 
τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον ορισμό της σημαντικότητας και τον τρόπο με τον 
οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί. Ο νέος ορισμός αναφέρει πως «πληροφόρηση 
θεωρείται σημαντική εφόσον όταν παραλείπεται, αποκρύπτεται ή είναι ανακριβής, 
εύλογα αναμένεται να επηρεάσει τις αποφάσεις των κύριων χρηστών των 
οικονομικών καταστάσεων, που λαμβάνουν με βάση αυτές τις οικονομικές 
καταστάσεις, οι οποίες παρέχουν οικονομική πληροφόρηση για τη συγκεκριμένη 
οντότητα». Επιπλέον, βελτιώθηκαν οι επεξηγήσεις που συνοδεύουν τον ορισμό της 
σημαντικότητας. Οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο ορισμός της 
σημαντικότητας είναι συνεπής σε όλα τα πρότυπα των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις 
δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση της Εταιρείας 
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εκτιμά ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα έχουν επίδραση στις οικονομικές 
καταστάσεις. 

 

• Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2015-2017, το 
οποίο είναι μια συλλογή τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις 
εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η Διοίκηση της Εταιρείας 
εκτιμά ότι αυτές οι αναβαθμίσεις δεν θα έχουν επίδραση στις οικονομικές 
καταστάσεις. 

 

➢ ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων και ΔΠΧΑ 11 Σχήματα υπό κοινό έλεγχο: 
οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα 
αποκτά τον έλεγχο μιας επιχείρησης που αποτελεί κοινή επιχείρηση, η 
οικονομική οντότητα επιμετρά εκ νέου τη συμμετοχή  που προηγουμένως 
κατείχε στην επιχείρηση αυτή. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11 διευκρινίζουν 
ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά από κοινού έλεγχο μιας επιχείρησης 
που αποτελεί κοινή επιχείρηση, η οικονομική οντότητα δεν επιμετρά εκ νέου τη 
συμμετοχή που προηγουμένως κατείχε στην επιχείρηση αυτή.  

➢ ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματος: οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι 
φορολογικές συνέπειες των πληρωμών για χρηματοοικονομικά μέσα που 
ταξινομούνται ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, θα πρέπει να 
αναγνωρίζονται ανάλογα με το που οι συναλλαγές ή τα γεγονότα του 
παρελθόντος που δημιούργησαν τα διανεμητέα κέρδη έχουν αναγνωριστεί. 

➢ ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού: οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την παράγραφο 
14 του προτύπου ώστε, όταν ένα περιουσιακό στοιχείο που πληροί τις 
προϋποθέσεις είναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή για 
πώληση και μέρος δανείου που λήφθηκε ειδικά για αυτό το περιουσιακό 
στοιχείο παραμένει ως ανοικτό υπόλοιπο κατά τη στιγμή εκείνη, το κόστος 
δανεισμού αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί στα κεφάλαια που προέρχονται 
από γενικό δανεισμό. 

 

2.4 Αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές  
 

Η Εταιρεία εφάρμοσε για πρώτη φορά την 01.01.2018 το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από 
Συμβάσεις με Πελάτες» και το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα». 
 

ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα:  
 

Το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά 
Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 01/01/2018. 
Το ΔΠΧΑ 9 εισάγει νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση και επιμέτρηση, απομείωση και 
λογιστική αντιστάθμισης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. 
Η Εταιρεία υιοθέτησε το νέο πρότυπο την 1 Ιανουαρίου 2018 χωρίς να 
αναπροσαρμόσει τη συγκριτική πληροφόρηση. Η επίπτωση από τις 
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αναπροσαρμογές που προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου προτύπου, 
αναγνωρίστηκαν απευθείας στα αποτελέσματα εις νέο την 1 Ιανουαρίου 2018.  
 

(α) Κατάταξη και επιμέτρηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων 

 

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις προηγούμενες κατηγορίες του ΔΛΠ 39 για τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: διακρατούμενα ως τη λήξη, δάνεια και 
απαιτήσεις και διαθέσιμα προς πώληση. 
 

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μετά την αρχική 
αναγνώριση θα επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης 
αποτελεσμάτων, στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω της 
κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδημάτων. Η ταξινόμηση βασίζεται στα εξής δύο 
κριτήρια: α) το επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης ενός χρηματοοικονομικού 
στοιχείου του ενεργητικού, δηλαδή εάν στόχος είναι η διακράτηση με σκοπό την 
είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών ή η είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών 
καθώς και η πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και β) εάν οι 
συμβατικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού 
συνίστανται αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του 
ανεξόφλητου υπολοίπου («SPPI» κριτήριο). 
 

Όσον αφορά στις Εμπορικές απαιτήσεις, η Εταιρεία εφαρμόζει επιχειρηματικό 
μοντέλο με στόχο την διακράτηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
και είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία κατά την αρχική 
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 επιμετρά τις απαιτήσεις αυτές στο αποσβεσμένο κόστος. 
 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους) 
τα οποία η Εταιρεία είχε χαρακτηρίσει ως Χρημ/κά  περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα 
σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων με βάσει το ΔΛΠ 39, πλέον ταξινομούνται ως 
επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους και θα επιμετρούνται στην εύλογη αξία τους 
μέσω των αποτελεσμάτων.  
 

Κατά την ημερομηνία πρώτης εφαρμογής, δεν υπήρξε μεταβολή στα αποτελέσματα 
εις νέο που να αφορά τους Συμμετοχικούς Τίτλους, καθώς η Εταιρεία δεν είχε 
αναγνωρίσει κέρδος ή ζημία από την αποτίμηση των Συμμετοχικών Τίτλων στα Ίδια 
Κεφάλαιά της κατά τα προηγούμενα έτη, αλλά ούτε κέρδος/ ζημία και κατά την 
αποτίμηση των τίτλων με την αναταξινόμηση την 1 Ιανουαρίου 2018. 
 

Το νέο πρότυπο δεν επηρέασε την κατάταξη και την επιμέτρηση των 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας. 
 

(β) Απομείωση αξίας 

 

Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 οδήγησε σε αλλαγή της λογιστικής αντιμετώπισης των 
ζημιών απομείωσης για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς 
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αντικατέστησε το χειρισμό του ΔΛΠ 39 για αναγνώριση πραγματοποιηθέντων ζημιών 
με την αναγνώριση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Στο νέο μοντέλο των 
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών εντάσσονται οι απαιτήσεις από πελάτες και οι 
λοιπές εμπορικές απαιτήσεις. 
 

Σχετικά με τις ‘Εμπορικές Απαιτήσεις’, η Εταιρεία εφάρμοσε την απλοποιημένη 
προσέγγιση του προτύπου και υπολόγισε τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' 
όλη τη διάρκεια ζωής των απαιτήσεων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε πίνακας 
προβλέψεων πιστωτικής ζημίας με βάση την ενηλικίωση των υπολοίπων, με τον οποίο 
υπολογίζονται οι σχετικές προβλέψεις με τρόπο που αντανακλά την εμπειρία από 
παρελθόντα γεγονότα καθώς και προβλέψεις της μελλοντικής οικονομικής 
κατάστασης των πελατών και του οικονομικού περιβάλλοντος. 
 

Η επίδραση της αναπροσαρμογής αυτής στην κατάσταση οικονομικής θέσης κατά 
την 1 Ιανουαρίου 2018 ήταν η μείωση κατά Ευρώ 39.056 στο λογαριασμό 
«Αποτελέσματα εις νέο», μείωση ύψους Ευρώ 55.008 στο λογαριασμό «Εμπορικές 
απαιτήσεις», και μείωση στο λογαριασμό «Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις» κατά Ευρώ 15.952. 

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις αναπροσαρμογές που έγιναν για κάθε 
ξεχωριστή γραμμή της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. Οι γραμμές οι οποίες δεν 
επηρεάστηκαν από τις αλλαγές που επέφερε το καινούριο πρότυπο δεν 
περιλαμβάνονται στον πίνακα. Οι αναπροσαρμογές αναλύονται με περισσότερη 
λεπτομέρεια παρακάτω. 
 

Επίδραση στην κατάσταση οικονομικής θέσης (αύξηση/(μείωση)) της 31 Δεκεμβρίου 
2017 όπως δημοσιεύτηκε: 
 

Απόσπασμα Κατάστασης Οικονομικής Θέσης  31.12.2017 ΔΠΧΑ 9 01.01.2018 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό     

Εμπορικές απαιτήσεις  1.573.375 (55.008) 1.518.367 

Ίδια κεφάλαια     

Αποτελέσματα εις νέο  12.154.433 (39.056) 12.115.377 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  4.275.374 (15.952) 4.259.422 

 

 

(γ) Λογιστική Αντιστάθμισης 

Η εφαρμογή του νέου προτύπου δεν είχε αντίκτυπο στις οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας καθώς η Εταιρεία δεν εφαρμόζει πολιτική αντιστάθμισης.  
 

 

ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με πελάτες:  
 

Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συμβάσεις», το ΔΛΠ 18 «Έσοδα» 
και όλες τις Διερμηνείες που σχετίζονται με τα έσοδα από συμβάσεις με πελάτες, εκτός 
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αν αυτές οι συμβάσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής άλλων προτύπων. Η βασική 
αρχή του νέου προτύπου, είναι η οικονομική οντότητα να αναγνωρίζει έσοδα ώστε 
να απεικονίσει τη μεταβίβαση των υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών σε πελάτες 
της, σε ποσό που αντανακλά το αντάλλαγμα το οποίο η οικονομική οντότητα εκτιμά 
ότι δικαιούται έναντι των εν λόγω αγαθών ή υπηρεσιών.  
Το ΔΠΧΑ 15 παρέχει ένα ενιαίο μοντέλο, βασισμένο σε πέντε βήματα για τον 
προσδιορισμό και την αναγνώριση του εσόδου που πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες 
τις συμβάσεις με πελάτες. Το πρότυπο εφαρμόζεται επιπλέον για την αναγνώριση και 
επιμέτρηση κερδών και ζημιών από την πώληση μη χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν συγκαταλέγονται στις συνήθεις 
δραστηριότητες της Εταιρείας (π.χ. πωλήσεις ενσώματων παγίων ή άυλων 
περιουσιακών στοιχείων). 
Απαιτεί οι οντότητες να επιμερίζουν την τιμή συναλλαγής από συμβάσεις σε 
επιμέρους διακριτές υποσχέσεις, δηλαδή σε υποχρεώσεις εκτέλεσης, βάσει αυτοτελών 
τιμών πώλησης, σύμφωνα με το μοντέλο των πέντε βημάτων. Εν συνεχεία, το έσοδο 
αναγνωρίζεται όταν η οντότητα ικανοποιεί τις υποχρεώσεις εκτέλεσης, δηλαδή όταν 
μεταβιβάζει τα αγαθά ή υπηρεσίες που προσδιορίζονται στην σύμβαση στον πελάτη. 
 

Η Εταιρεία εφάρμοσε το ΔΠΧΑ 15 για πρώτη φορά στις 1 Ιανουαρίου 2018. Το ΔΠΧΑ 
15 επιτρέπει διάφορες προσεγγίσεις για την εφαρμογή του προτύπου. Η Εταιρεία 

επέλεξε να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 15 αναδρομικά με την σωρευτική επίδραση της 
αρχικής εφαρμογής να αναγνωρίζεται ως προσαρμογή στο υπόλοιπο ανοίγματος 
των κερδών εις νέο την 1 Ιανουαρίου 2018. Η συγκριτική πληροφορία δεν 
επαναδιατυπώθηκε. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποίησε κάποια από τις πρακτικές 
διευκολύνσεις που παρέχονται από το πρότυπο κατά την μετάβαση. 
 

Η Διοίκηση της Εταιρείας αξιολόγησε τις επιπτώσεις της εφαρμογής του προτύπου 
στις οικονομικές καταστάσεις, στα λειτουργικά αποτελέσματα καθώς και στην 
χρηματοοικονομική της θέση. Στη βάση της ανωτέρω αξιολόγησης, η Εταιρεία έκρινε 
ότι το νέο πρότυπο εσόδου δεν είχε ουσιαστική επίδραση δεδομένου ότι δεν υπήρξαν 
ουσιαστικές διαφορές σε σχέση με την τρέχουσα λογιστική πολιτική και 
λογιστικοποίηση εσόδου, με αποτέλεσμα να μην διενεργηθεί προσαρμογή στα 
αποτελέσματα εις νέο.  
 

Τέλος έγινε αναταξινόμηση α) ποσού Ευρώ 46.350, που αφορούσε τιμολογηθέντα 
έξοδα αγαθών από τα λοιπά έσοδα στο κύκλο εργασιών και β) ποσού Ευρώ 46.350 

που αφορούσε σχετικά λογιστικοποιηθέντα μεταφορικά έξοδα πωλήσεων από τα 
έξοδα διάθεσης στο κόστος πωλήσεων, δεδομένου ότι η μεταφορά δεν αποτελεί 
διακριτή υποχρέωση εκτέλεσης. 
 

Παρόλο που το νέο πρότυπο δεν εισάγει ουσιώδεις διαφορές από τις τρέχουσες 
λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας, η αντίστοιχη λογιστική πολιτική διαμορφώθηκε 
όπως κατωτέρω και παρατίθεται στη σημείωση 3ρ των οικονομικών καταστάσεων. 
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2.5 Αναταξινομήσεις κονδυλίων 

 

Στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της προηγούμενης χρήσης έγινε 
αναταξινόμηση μεταξύ των κονδυλίων των Ιδίων Κεφαλαίων (μεταφορά από 
αποθεματικά σε αποτελέσματα εις νέο ποσού Ευρώ 7.947.782 που αφορούσε τη 
διαφορά από την αποτίμηση των γηπέδων και κτιρίων στις εύλογες αξίες τους οι 
οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως τεκμαρτό κόστος (‘deemed cost’) κατά την 
ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ), ώστε να καταστούν τα κονδύλια ομοειδή και 
συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της τρέχουσας χρήσεως.  
 

Επιπλέον έγινε αναταξινόμηση a) ποσού Ευρώ 425.929 που αφορά το συμψηφισμό 
της προκαταβολής φόρου εισοδήματος από τις λοιπές απαιτήσεις στις υποχρεώσεις 
από φόρους εισοδήματος πληρωτέοι, β) ποσού Ευρώ 515.968 που αφορά 
προκαταβολές σε προμηθευτές από τα αποθέματα στις λοιπές απαιτήσεις,  γ)ποσού 
Ευρώ 86.327 που αφορά επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους από το κυκλοφορούν 
στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό και δ) μεταφορά των λοιπών φόρων πληρωτέων 
ποσού Ευρώ 121.602 από το κονδύλι φόροι εισοδήματος πληρωτέοι στις λοιπές 
υποχρεώσεις ώστε να καταστούν τα κονδύλια ομοειδή και συγκρίσιμα με τα 
αντίστοιχα της τρέχουσας χρήσεως.  
 

 

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από την Εταιρεία κατά την 
προετοιμασία και σύνταξη των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων 
παρουσιάζονται κατωτέρω.  

 

(α)   Συναλλαγματικές μετατροπές 

 

(i) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης: Τα στοιχεία των 
Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, αποτιμώνται με χρήση του 
νομίσματος του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, μέσα στο 
οποίο λειτουργεί (λειτουργικό νόμισμα). Οι Οικονομικές Καταστάσεις 
παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το 
νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας.  

 
(ii) Συναλλαγές και υπόλοιπα: Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα 

μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των ισοτιμιών 
που υφίστανται κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις, 
τα διαθέσιμα και οι υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία 
σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων προσαρμόζονται ώστε να 
αντανακλούν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ημέρας σύνταξης των 
οικονομικών καταστάσεων. Κέρδη και ζημίες από συναλλαγματικές 
διαφορές οι οποίες προκύπτουν από μετατροπή των νομισματικών 

στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά την διάρκεια της 
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χρήσεως και κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων με 
τις υπάρχουσες ισοτιμίες, καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικού 
εισοδήματος. 

 

(β) Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία: Τα ενσώματα πάγια στοιχεία 
αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και 
τυχόν προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους. Όπως αναφέρεται στην 
σημείωση 2, η Εταιρεία αποτίμησε τα γήπεδα και κτίρια στις εύλογες αξίες τους 
οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως τεκμαρτό κόστος (‘deemed cost’) κατά την 
ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ. Έκτοτε τα ενσώματα πάγια περιουσιακά 
στοιχεία αποτιμώνται στο κόστος κτήσης. 

 

 Το κόστος κτήσης κάποιου ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισμού αποτελείται 
από την τιμή αγοράς συμπεριλαμβανομένων των δασμών εισαγωγής και των 
μη επιστρεφόμενων φόρων αγοράς καθώς και οποιοδήποτε κόστος 
χρειάζεται για να καταστεί το πάγιο λειτουργικό και έτοιμο για μελλοντική 
χρήση. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσεως 

όπου πραγματοποιούνται. Μεταγενέστερες προσθήκες και βελτιώσεις 
κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των σχετικών παγίων όταν προσαυξάνουν την 
ωφέλιμη ζωή του παγίου ή μειώνουν το κόστος λειτουργίας του.   

 

Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση περιλαμβάνουν πάγια υπό εκτέλεση και 
απεικονίζονται στο κόστος τους. Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση δεν 
αποσβένονται μέχρι να ολοκληρωθεί το πάγιο και να είναι διαθέσιμο για την 
προοριζόμενη παραγωγική του λειτουργία.  
 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των λοιπών ενσώματων 
παγίων περιουσιακών στοιχείων λογίζονται με την μέθοδο της σταθερής 
απόσβεσης με βάση τις ακόλουθες ωφέλιμες ζωές ανά κατηγορίες παγίων:  

 

 

 

Πάγιο Ωφέλιμη Ζωή 

Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων 33 - 50 έτη 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 20 – 35 έτη 

Μεταφορικά Μέσα 6-10 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5-10 έτη 

 
Η διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει σε ετήσια βάση τα ενσώματα περιουσιακά 
στοιχεία προκειμένου να διαπιστώσει, εάν υφίστανται ενδείξεις για απομείωση 
της αξίας τους. Εάν υπάρχουν ενδείξεις υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία τους 
και όπου η λογιστική αξία ενός ενσώματου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει 
την ανακτήσιμη αξία του, σχηματίζεται πρόβλεψη για ζημιά από απομείωση 
προκειμένου η λογιστική αξία του παγίου να απεικονίζει την ανακτήσιμη αξία 
του.  
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Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται από την κατάσταση 
οικονομικής θέσης, όταν διατίθεται ή όταν  δεν αναμένονται μελλοντικά 
οικονομικά οφέλη από τη χρήση τους.  
 

Κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από την απόσυρση ή διάθεση ενσώματων 
περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζονται µε βάση τη διαφορά μεταξύ του 
εκτιµώµενου καθαρού εσόδου από τη διάθεση και της λογιστικής αξίας του 
περιουσιακού στοιχείου και καταχωρούνται ως έσοδα ή έξοδα στην 
κατάσταση συνολικού εισοδήματος.  

  

(γ) Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων: Σύμφωνα με το ΔΛΠ 36, τα 
ακίνητα, οι εγκαταστάσεις, οι εξοπλισμοί και τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία, 
πρέπει να αξιολογούνται σε ετήσια βάση για το εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι η 
λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό 
αυτού. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, προσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό 
του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου και εάν η λογιστική αξία του 
υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημιά απομείωσης, 
καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης. Η ανακτήσιμη αξία ενός 
περιουσιακού στοιχείου είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εύλογης αξίας 
μείον έξοδα πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου και της αξίας χρήσεως 
(value in use). Εύλογη αξία μείον έξοδα πώλησης θεωρείται η εφικτή 
πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μίας 
αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και 
προσχωρούν οικιοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου 
κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσεως είναι η 
παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται 
να πραγματοποιηθούν από την συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου 
και από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Αν 
μία επιχείρηση δεν έχει την δυνατότητα να εκτιμήσει το ανακτήσιμο ποσό ενός 
περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη απομείωσης της αξίας 
του, τότε προσδιορίζει το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας που δημιουργεί 
ταμειακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. 

 

 Σε περίπτωση αντιλογισμού της ζημίας απομείωσης, όπου υπάρχουν ικανές 
ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν υφίσταται πλέον, η λογιστική αξία ενός 
πάγιου περιουσιακού στοιχείου δεν μπορεί να υπερβεί τη λογιστική αξία που 
θα είχε το περιουσιακό στοιχείο αυτό εάν δεν είχε αναγνωρισθεί η ζημία 
απομείωσης.  

 

(δ)  Άϋλα περιουσιακά στοιχεία: Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν κόστος 
αγοράς λογισμικού καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί κατά 
την ανάπτυξη λογισμικού προκειμένου αυτό να τεθεί σε λειτουργική 
κατάσταση. Η απόσβεση του λογισμικού λογίζεται βάσει της σταθερής 
μεθόδου και εντός περιόδου 5 ετών.  
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Μετά την αρχική αναγνώριση, η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει σε ετήσια 
βάση τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία για να διαπιστώσει εάν υπάρχουν ενδείξεις 
απομείωσης της αξίας τους. Όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις 
δείχνουν ότι η λογιστική αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου δεν είναι 
ανακτήσιμη, σχηματίζεται πρόβλεψη για ζημιά από απομείωση ώστε η 
λογιστική αξία του στοιχείου αυτού να απεικονίζει την ανακτήσιμη αξία του. 
Δαπάνες που απαιτούνται για την συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται 
ως έξοδα στην Κατάσταση συνολικού εισοδήματος στην χρήση που 
προκύπτουν. 

 

(ε)  Χρηματοοικονομικά μέσα: Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που 
δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού σε μία επιχείρηση και 
μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη 
επιχείρηση.  

 

i. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 

Αρχική αναγνώριση και επιμέτρηση 

 

Κατά την αρχική αναγνώριση, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
ταξινομούνται ανάλογα με την φύση και τα χαρακτηριστικά τους σε μία από 
τις κάτωθι κατηγορίες: 
• Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στο αποσβεσμένο 
κόστος 

• Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στην εύλογη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων, 
• Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στην εύλογη αξία 

τους μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων 

 

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά 
στην εύλογη αξία τους η οποία αποτελεί συνήθως το κόστος απόκτησης 
πλέον των άμεσων δαπανών 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. 

 

Μεταγενέστερη επιμέτρηση 

 

i. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στο αποσβεσμένο 
κόστος 

 

Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία για τα οποία πληρούνται αμφότερες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  
1. το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διατηρείται στο πλαίσιο ενός 
επιχειρηματικού μοντέλου, στόχος του οποίου είναι η διακράτηση 
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χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την είσπραξη 
συμβατικών ταμειακών ροών, και  
2. βάσει των συμβατικών όρων που διέπουν το χρηματοοικονομικό 
περιουσιακό στοιχείο, δημιουργούνται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες 
ταμειακές ροές που συνίστανται αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και 
τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου. 

 

Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται όλα τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας εκτός από τις επενδύσεις σε συμμετοχικούς 
τίτλους. 

 

ii. Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω των 
αποτελεσμάτων 

 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο επιμετράται στην εύλογη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων, εκτός εάν επιμετράται στο αποσβεσμένο κόστος 
σύμφωνα με την παράγραφο i) ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 
συνολικών εσόδων σύμφωνα με την παράγραφο ii). Ωστόσο, κατά την αρχική 
αναγνώριση η Εταιρεία μπορεί να επιλέξει αμετάκλητα για συγκεκριμένες 
επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους, οι οποίοι διαφορετικά θα επιμετρούνταν 
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, να παρουσιάζει στα λοιπά 
συνολικά έσοδα μεταγενέστερες μεταβολές στην εύλογη αξία. 

 

Τα πραγματοποιημένα και μη πραγματοποιημένα κέρδη ή ζημίες που 
προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών 
στοιχείων ενεργητικού αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα 
αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα την περίοδο που 
προκύπτουν. 
Κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων η Εταιρεία είχε 
επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους. 

 

iii. Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω των 
λοιπών συνολικών εισοδημάτων 

 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο επιμετράται στην εύλογη αξία 
μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων εάν πληρούνται αμφότερες οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
1. το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διατηρείται στο πλαίσιο ενός 
επιχειρηματικού μοντέλου του οποίου ο στόχος επιτυγχάνεται τόσο με την 
είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών όσο και με την πώληση 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, και 
2. βάσει των συμβατικών όρων που διέπουν το χρηματοοικονομικό 
περιουσιακό στοιχείο, δημιουργούνται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες 
ταμειακές ροές που συνίστανται αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου 
και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου. 
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Κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων η Εταιρεία δεν είχε 
επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

 

Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου 

 

Η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο 
όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών 
ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μεταβιβάσει το 
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και η μεταβίβαση πληροί τους 
όρους για διαγραφή. 
 

Ανακατάταξη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

 

Ανακατάταξη των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
πραγματοποιείται σε σπάνιες περιπτώσεις και οφείλεται σε απόφαση της 
Εταιρείας να τροποποιήσει το επιχειρηματικό μοντέλο που εφαρμόζει για τη 
διαχείριση των εν λόγω χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. 
 

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

 

Στα πλαίσια των όσων ορίζει το ΔΠΧΑ 9, η απομείωση των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επιμετρώνται στο 
αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων πραγματοποιείται με την αναγνώριση των αναμενόμενων 
πιστωτικών ζημιών.  
 

Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, το ΔΠΧΑ 9 απαιτεί την επιμέτρηση της 
πρόβλεψη ζημίας για ένα χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό ίσο με τις 
αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής εάν ο πιστωτικός 
κίνδυνος του χρηματοοικονομικού μέσου έχει αυξηθεί σημαντικά από την 
αρχική αναγνώριση. Αντιθέτως, εάν, κατά την ημερομηνία αναφοράς, ο 
πιστωτικός κίνδυνος ενός χρηματοοικονομικού μέσου δεν έχει αυξηθεί 
σημαντικά από την αρχική αναγνώριση, το ΔΠΧΑ 9 απαιτεί την επιμέτρηση της 
πρόβλεψη ζημίας για το εν λόγω χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό ίσο με τις 
αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες δωδεκαμήνου. 
 

Οι παράμετροι κινδύνου που λαμβάνονται υπόψιν για τον υπολογισμό των 
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών είναι η εκτιμώμενη πιθανότητα αθέτησης, 
το ποσοστό της ζημίας πάνω στο οφειλόμενο κεφάλαιο με δεδομένο ότι ο 
πελάτης έχει αθετήσει να αποπληρώσει το οφειλόμενο ποσό και το υπόλοιπο 
που είναι εκτεθειμένη η Εταιρεία σε περίπτωση αθέτησης του πελάτη. Σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις η Εταιρεία μπορεί να αξιολογήσει για συγκεκριμένα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία ότι υφίσταται πιστωτικό γεγονός όταν υπάρχει 
εσωτερική ή εξωτερική πληροφόρηση που υποδεικνύει ότι η είσπραξη των 
ποσών που έχουν οριστεί με βάση τη σχετική σύμβαση δεν είναι πιθανό να 
εισπραχθούν στο σύνολό τους. 
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Κατά γενικό κανόνα, η αξιολόγηση της ταξινόμησης σε στάδια διενεργείται σε 
κάθε περίοδο αναφοράς. 
Σχετικά με τις ‘Εμπορικές Απαιτήσεις’, το ΔΠΧΑ 9 απαιτεί την εφαρμογή της 
απλοποιημένης προσέγγισης για τον υπολογισμό των αναμενόμενων 
πιστωτικών ζημιών. Η Εταιρεία κάνοντας χρήση της προσέγγισης αυτής, 
υπολόγισε τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των 
απαιτήσεων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε πίνακας προβλέψεων 
πιστωτικής ζημίας με βάση την ενηλικίωση των υπολοίπων, με τον οποίο 
υπολογίζονται οι σχετικές προβλέψεις με τρόπο που αντανακλά την εμπειρία 
από παρελθόντα γεγονότα καθώς και προβλέψεις της μελλοντικής 
οικονομικής κατάστασης των πελατών και του οικονομικού περιβάλλοντος.  
 

ii. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

 

Αρχική αναγνώριση 

Τα υπόλοιπα προμηθευτών και  λοιπών υποχρεώσεων αναγνωρίζονται στο 
κόστος που ταυτίζεται με την εύλογη αξία της μελλοντικής πληρωμής για τις 
αγορές αγαθών και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. Οι εμπορικές και οι 
λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόροι λογαριασμοί και 
συνήθως διακανονίζονται σε 0-120 ημέρες.  
Όλα τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στο κόστος, το οποίο αντανακλά την 
εύλογη αξία των εισπρακτέων ποσών μειωμένη με τα σχετικά άμεσα έξοδα 
σύναψης, όπου αυτά είναι σημαντικά. Μετά την αρχική καταχώρηση, τα 
έντοκα δάνεια αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη 
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Το αποσβεσμένο κόστος υπολογίζεται 
αφού ληφθούν υπόψη δαπάνες έκδοσης και η διαφορά μεταξύ του αρχικού 
ποσού και του ποσού λήξεως. Κέρδη και ζημίες καταχωρούνται στα 
αποτελέσματα όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται ή απομειώνονται μέσω της 
διαδικασίας απόσβεσης. 
 

Μεταγενέστερη επιμέτρηση 

Μετά την αρχική αναγνώριση, η οικονομική οντότητα επιμετρά όλες τις 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στο αποσβεσμένο κόστος με τη μέθοδο του 
πραγματικού επιτοκίου, εκτός από: 

α. χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων. 
β. χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που ανακύπτουν όταν η μεταβίβαση 

ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις για διαγραφή ή όταν εφαρμόζεται η προσέγγιση της 
συνεχιζόμενης ανάμειξης. 

γ. συμβόλαια χρηματοοικονομικής εγγύησης 

δ. δεσμεύσεις παροχής δανείου με επιτόκια χαμηλότερα εκείνων της αγοράς. 
 

Το αναπόσβεστο κόστος των δανείων υπολογίζεται αφού ληφθούν υπόψη 
δαπάνες έκδοσης και η διαφορά μεταξύ του αρχικού ποσού και του ποσού 
λήξεως. Κέρδη και ζημίες καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν οι 
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υποχρεώσεις διαγράφονται ή απομειώνονται και μέσω της διαδικασίας 
απόσβεσης. 
Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εκτός εάν η 
Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για 
τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία των Οικονομικών Καταστάσεων.  
 

Παύση αναγνώρισης 

Η οικονομική οντότητα παύει να αναγνωρίζει χρηματοοικονομική υποχρέωση 
(ή μέρος αυτής) στις οικονομικές της καταστάσεις όταν, και μόνον όταν, 
εξοφλείται, δηλαδή, όταν η δέσμευση που καθορίζεται στο συμβόλαιο 
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. Μια ανταλλαγή μεταξύ υπαρκτού 
οφειλέτη και δανειστή χρεωστικών τίτλων με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους 
αντιμετωπίζεται λογιστικά ως εξόφληση της αρχικής χρηματοοικονομικής 
υποχρέωσης και αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. 
Ομοίως, ουσιώδης τροποποίηση των όρων υφιστάμενης 
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (είτε οφείλεται σε οικονομική δυσχέρεια του 
οφειλέτη είτε όχι) αντιμετωπίζεται λογιστικά ως εξόφληση της αρχικής 
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής 
υποχρέωσης. Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας μιας 
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (ή ενός τμήματος μιας 
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης) που εξοφλείται ή μεταβιβάζεται σε ένα 
άλλο μέρος και του ανταλλάγματος που καταβάλλεται, 
συμπεριλαμβανομένων και των μεταβιβαζόμενων εκτός μετρητών 
περιουσιακών στοιχείων και των αναληφθέντων υποχρεώσεων, 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 
 

Ανακατάταξη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

Η Εταιρεία δεν δύναται να ανακατατάξει οποιαδήποτε χρηματοοικονομική 
υποχρέωση. 
 

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων 

Ο συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με 
υποχρεώσεις και η απεικόνιση του καθαρού ποσού στις Οικονομικές 
Καταστάσεις πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει νόμιμο δικαίωμα για 
συμψηφισμό και υπάρχει πρόθεση για διακανονισμό του καθαρού ποσού 
που προκύπτει από τον συμψηφισμό ή για ταυτόχρονο διακανονισμό. 

 

(στ)  Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες: Οι συμμετοχές αποτιμώνται στο κόστος 
κτήσεως μείον τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης. Οι ζημίες απομείωσης 

αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος.  
 

Θυγατρικές είναι όλες οι Εταιρείες (συμπεριλαμβανομένου και των εταιριών 
ειδικού σκοπού) στις οποίες η Εταιρεία ασκεί έλεγχο επί της λειτουργίας τους. 
Η Εταιρεία ελέγχει μία άλλη εταιρεία όταν εκτίθεται σε, ή έχει δικαιώματα σε, 
διάφορες αποδόσεις της εταιρείας λόγω της συμμετοχής της και έχει τη 
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δυνατότητα να επηρεάσει αυτές τις αποδόσεις μέσω της εξουσίας της στην 
εταιρεία αυτή.   

 

(ζ)  Αποθέματα: Τα αποθέματα αποτιμούνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ 
κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη 
αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία εργασιών της 
επιχείρησης, μειωμένη με το υπολογιζόμενο κόστος παραγωγικής 
ολοκληρώσεως και το υπολογιζόμενο κόστος που είναι αναγκαίο για να 
πραγματοποιηθεί η πώληση. 

 

Το κόστος κτήσεως των αγοραζόμενων αποθεμάτων υπολογίζεται με βάση τη 
μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Το κόστος των ετοίμων προϊόντων 
συμπεριλαμβάνει τα άμεσα κόστη των υλικών, τα άμεσα κόστη παραγωγής 
και την κατάλληλη κατανομή των σταθερών και μεταβλητών γενικών εξόδων 
παραγωγής σύμφωνα με την κανονική παραγωγική δυναμικότητα. Το κόστος 
των αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά έξοδα. 
 

Τα αποθέματα υπό παραλαβή της Εταιρείας, δηλαδή τα αποθέματα που δεν 
έχουν παραληφθεί μέχρι την ημερομηνία αναφοράς, αναγνωρίζονται ως 
αποθέματα μέσα στη χρήση όταν οι κίνδυνοι και τα οφέλη έχουν μεταφερθεί 
από τον προμηθευτή στην Εταιρεία. 

 

Τα αναλώσιμα υλικά και τα ανταλλακτικά γενικής χρήσεως περιλαμβάνονται 
στα αποθέματα και εξοδοποιούνται κατά τον χρόνο της ανάλωσης τους. 
 

Κατάλληλες προβλέψεις σχηματίζονται για απαξιωμένα, άχρηστα και 
αποθέματα με πολύ χαμηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα. Οι μειώσεις της αξίας 
των αποθεμάτων στην  καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία και οι λοιπές ζημίες από 
αποθέματα καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος κατά 
την περίοδο που εμφανίζονται. 
 

(η)  Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις: Οι βραχυπρόθεσμοι λογαριασμοί 
απαιτήσεων, οι οποίοι γενικά έχουν πίστωση μέχρι 90 ημέρες, εμφανίζονται 
στην ονομαστική τους αξία, μετά από προβλέψεις για τυχόν μη εισπρακτέα 
υπόλοιπα ενώ οι μακροπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων (υπόλοιπα που 
αποκλίνουν των κανονικών όρων πίστωσης) αποτιμώνται στο αναπόσβεστο 
κόστος με βάση την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

 

(θ)   Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα: Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά 
ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις 
βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και 
χαμηλού ρίσκου. Τραπεζικές υπεραναλήψεις απεικονίζονται στο Παθητικό στα 
βραχυπρόθεσμα δάνεια. Τα στοιχεία των ταμειακών διαθεσίμων και 
ισοδυνάμων έχουν αμελητέο κίνδυνο μεταβολής στην αξία. 
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(ι) Μετοχικό κεφάλαιο – Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο : Το 
μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει την αξία των κοινών μετοχών της Εταιρείας 
που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το τίμημα που καταβλήθηκε πλέον 
της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή καταχωρείται στο λογαριασμό 
«Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» στα Ίδια Κεφάλαια. Τα έξοδα 
που αφορούν άμεσα την έκδοση νέων μετοχών παρουσιάζονται στα Ίδια 
Κεφάλαια αφαιρετικά από το αποθεματικό μετοχών υπέρ το άρτιο. 

 

(κ)     Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα και ενδεχόμενες υποχρεώσεις:  

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα νομική ή 
τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος, είναι 
πιθανή μια εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη και το ποσό 
της σχετικής δέσμευσης μπορεί να εκτιμηθεί με αξιοπιστία. Όταν η Εταιρεία 

αναμένει μια πρόβλεψη να καλυφθεί με αποζημίωση, π.χ. από ένα 
ασφαλιστικό συμβόλαιο, και υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα για την είσπραξη 
της τότε η συγκεκριμένη αποζημίωση καταχωρείται ως ξεχωριστή απαίτηση. 

 

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία των οικονομικών 
καταστάσεων και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα 
αξία του εξόδου που αναμένεται να χρειαστεί για την τακτοποίηση της 
υποχρέωσης. Αν η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, 
οι προβλέψεις υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές 
ταμειακές ροές με έναν 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 καταχωρούνται στις οικονομικές 
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή 
πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες 
απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά 
γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 
 

(λ)  Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού - Παροχές στο προσωπικό: 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας η Εταιρεία καταβάλλει 
αποζημιώσεις στους συνταξιοδοτημένους, το δε ύψος των σχετικών 
αποζημιώσεων εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας και το ύψος των 
αποδοχών. Οι εισφορές στα ταμεία αυτά αναγνωρίζονται όταν καθίστανται 
δεδουλευμένες. 
Το πρόγραμμα θεωρείται πρόγραμμα καθορισμένων παροχών («defined 
benefit plan») με βάση το ΔΛΠ 19 «Παροχές στους εργαζομένους». Οι 
υποχρεώσεις για αποζημίωση υπολογίζονται στην προεξοφλημένη αξία των 
μελλοντικών παροχών που έχουν σωρευθεί κατά τη λήξη του έτους, με βάση 
την αναγνώριση δικαιώματος παροχών των εργαζομένων κατά τη διάρκεια 
της αναμενόμενης εργασιακής ζωής. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις 
υπολογίζονται με βάση τις οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές και 
καθορίζονται χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο αποτίμησης των 
εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Method). Τα καθαρά 
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κόστη συνταξιοδότησης της χρήσεως συμπεριλαμβάνονται στην Κατάσταση 
συνολικού εισοδήματος και αποτελούνται από την παρούσα αξία των 
παροχών που έγιναν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους 
επί της υποχρέωσης παροχών, και τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες τα οποία 
καταχωρούνται άμεσα απευθείας στα λοιπά συνολικά εισοδήματα και δε 
μεταφέρονται στα αποτελέσματα σε μεταγενέστερη περίοδο. Για την 
προεξόφληση χρησιμοποιείται η μέθοδος Full Yield curve (καμπύλης 
επιτοκίου). Το κόστος προυπηρεσίας αναγνωρίζεται άμεσα στην κατάσταση 
συνολικού εισοδήματος. 

 

Βραχυπρόθεσμες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές 
λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως 
έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται 
ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε 
υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον 
ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την 
έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών 
ή σε επιστροφή. 
 

Εκτός των ανωτέρω, η Εταιρεία δεν έχει νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις 
μακροπρόθεσμου χαρακτήρα προς τους εργαζομένους. 

 

(μ) Κρατικά Ασφαλιστικά προγράμματα: Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται 
κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον ιδιωτικό 
τομέα (ΕΦΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. 
Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος του μηνιαίου 
μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από 
την Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι 
υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους 
συνταξιούχους. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαρτή  
υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το 
πρόγραμμα. Το πρόγραμμα θεωρείται πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών.  

 

(ν)  Δανειακές Υποχρεώσεις: Όλα τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στο κόστος, 
το οποίο αντανακλά την εύλογη αξία των εισπρακτέων ποσών  μειωμένη με τα 
σχετικά άμεσα έξοδα σύναψης, όπου αυτά είναι σημαντικά. Μετά την αρχική 
καταχώρηση, τα έντοκα δάνεια αποτιμούνται στο αναπόσβεστο κόστος 
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Το αναπόσβεστο 
κόστος υπολογίζεται αφού ληφθούν υπόψη δαπάνες έκδοσης και η διαφορά 
μεταξύ του αρχικού ποσού και του ποσού λήξεως. Κέρδη και ζημίες 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται ή 
απομειώνονται και μέσω της διαδικασίας απόσβεσης. 

 Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εκτός εάν η 
Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για 
τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων. 
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 (ξ)     Εμπορικές  και  λοιπές  υποχρεώσεις: Τα υπόλοιπα  προμηθευτών και  λοιπών 
υποχρεώσεων αναγνωρίζονται στο κόστος που ταυτίζεται με την εύλογη αξία 
της μελλοντικής πληρωμής για τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν. Οι εμπορικές και οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν 
είναι τοκοφόροι λογαριασμοί και συνήθως διακανονίζονται σε διάστημα μέχρι 
90 ημέρες. 

 

(ο)  Κρατικές επιχορηγήσεις: Οι κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες σχετίζονται με την 
επιδότηση ενσώματων παγίων στοιχείων αναγνωρίζονται όταν υπάρχει εύλογη 
εξασφάλιση ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ότι η Εταιρεία θα 
συμμορφωθεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για την 
καταβολή τους. Όταν οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετίζονται με ένα περιουσιακό 
στοιχείο, η εύλογη αξία πιστώνεται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σαν 
αναβαλλόμενα έσοδα και μεταφέρεται στην Κατάσταση Συνολικού 
Εισοδήματος με ισόποσες ετήσιες δόσεις με βάση την αναμενόμενη ωφέλιμη 
διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Όταν η 
επιχορήγηση σχετίζεται με δαπάνη, αναγνωρίζεται σαν έσοδο στην διάρκεια της 
χρήσεως που απαιτείται για την αντιστοίχιση της επιχορήγησης σε συστηματική 
βάση στις δαπάνες τις οποίες προορίζεται να αποζημιώσει. Οι αποσβέσεις των 
επιχορηγήσεων εμφανίζονται στα «Άλλα έσοδα» στην Κατάσταση Συνολικού 
Εισοδήματος. 

 

 (π)   Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος: Ο τρέχων φόρος 
υπολογίζεται σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην 
Ελλάδα. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον φόρο 
εισοδήματος που προκύπτει βάσει των κερδών της κάθε Εταιρείας όπως 
αναμορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις, πρόσθετους φόρους 
εισοδήματος που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των 
φορολογικών αρχών και προβλέψεις  για πρόσθετους φόρους και 
προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και υπολογίζεται σύμφωνα 
με φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ημερομηνία των 
οικονομικών καταστάσεων.  

 

  Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη 
μέθοδο της υποχρέωσης, βάσει των θεσπισμένων συντελεστών φόρου που 
θα ισχύουν κατά τον χρόνο καταλογισμού τους, σε όλες τις προσωρινές 
φορολογικές διαφορές κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων 
μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων. Εάν ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 
προκύπτει από την αρχική καταχώρηση ενός στοιχείου ενεργητικού ή 
υποχρεώσεων σε συναλλαγή άλλη εκτός από εκείνη της συνένωσης 
επιχειρήσεων, τότε κατά τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε τα 
λογιστικά ούτε τα φορολογητέα κέρδη και ζημίες και επομένως δεν λαμβάνεται 
υπόψη. 
 



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31 Δεκεμβρίου 2018 
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

  44 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις 
εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τα μεταφερόμενα δικαιώματα 
αφορολόγητης έκπτωσης επενδυτικών νόμων κατά την έκταση που 
πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος έναντι του 
οποίου οι εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τα μεταφερόμενα δικαιώματα 
αφορολόγητης έκπτωσης επενδυτικών νόμων μπορεί να αξιοποιηθούν. 

 

Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων 
αναθεωρείται σε κάθε ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και 
μειώνεται στο βαθμό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά 
φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιμοποιηθεί μέρος ή το σύνολο 
των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 
 

(ρ)    Έσοδα από συμβόλαια με πελάτες: Τα έσοδα αποτελούνται από την εύλογη 
αξία του εισπραχθέντος ή εισπρακτέου αντιτίμου από την πώληση αγαθών και 
την παροχή υπηρεσιών στην κανονική ροή των εργασιών της Εταιρείας. Τα 
έσοδα από συμβάσεις με πελάτες αναγνωρίζονται όταν ο έλεγχος των 
αγαθών και υπηρεσιών μεταβιβάζεται στον πελάτη έναντι ενός ποσού που 
αντανακλά το αντίτιμο το οποίο η Εταιρεία αναμένει να αποκομίσει έναντι της 
παροχής αυτών των αγαθών και υπηρεσιών. Ο έλεγχος των παρεχόμενων 
αγαθών και υπηρεσιών μεταβιβάζεται στον πελάτη κατά την παράδοση του 
αντίστοιχου αγαθού  και υπηρεσίας. Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό 
που είναι πιθανό τα οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρεία και τα 
έσοδα να μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα. Εάν μία σύμβαση 
περιλαμβάνει περισσότερες από μια συμβατικές υποχρεώσεις η συνολική αξία 
της σύμβασης επιμερίζεται στις επιμέρους υποχρεώσεις με βάση τις επιμέρους 
αξίες πώλησης. Οι όροι πληρωμής συνήθως διαφοροποιούνται ανάλογα με 
το είδος της πώλησης και εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από τη φύση των 
προϊόντων ή των υπηρεσιών, τα κανάλια διανομής αλλά και τα 
χαρακτηριστικά κάθε πελάτη. 

  Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα από πωλήσεις αφορούν α) έσοδα από πώληση 
εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων και β) έσοδα από πώληση 
προϊόντων. Το σύνολο των εσόδωντης Εταιρείας αναγνωρίζονται σε δεδομένη 
χρονική στιγμή (at a point in time). 

 

Η Εταιρεία εκτιμά επιπλέον εάν έχει ρόλο εντολέα ή εκπροσώπου σε κάθε 
σχετική συμφωνία. Η εκτίμηση της Εταιρείας είναι πως στο σύνολο των 
συναλλαγών πώλησης στις οποίες προβαίνει έχει ρόλο εντολέα.   
Επιπλέον, εάν το αντίτιμο σε μια σύμβαση περιλαμβάνει μεταβλητό ποσό, η 
Εταιρεία αναγνωρίζει το ποσό αυτό ως έσοδο μόνο στο βαθμό που είναι πολύ 
πιθανό ότι δεν θα υπάρξει σημαντική αναστροφή στο μέλλον. Αναλυτικότερα, 
η Εταιρεία παρέχει στους πελάτες εκπτώσεις επί του όγκου πωλήσεων με βάση 
τα όρια που καθορίζονται στις μεταξύ τους συμβάσεις. Η Εταιρεία κατέληξε ότι 
οι συγκεκριμένες εκπτώσεις δεν αποτελούν ουσιώδη δικαιώματα για 
μελλοντικές πωλήσεις καθότι αναφέρονται σε εκπτώσεις σε ήδη πωληθείσες 



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31 Δεκεμβρίου 2018 
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

  45 

ποσότητες (όχι σε μελλοντικές ποσότητες). Οι εκπτώσεις αυτές, διευθετούνται 
εντός του οικονομικού έτους και αναγνωρίζονται όπως αναφέρεται ανωτέρω. 
 

Η Εταιρεία δεν συνάπτει συμβάσεις όπου η περίοδος ανάμεσα στη μεταβίβαση 
των αγαθών ή των υπηρεσιών που έχουν υποσχεθεί στον πελάτη και της 
πληρωμής από τον πελάτη να υπερβαίνει τον ένα χρόνο. Συνεπώς η Εταιρεία 

δεν προσαρμόζει το τίμημα της συναλλαγής για τη διαχρονική αξία του 
χρήματος.  
 

Στις περιπτώσεις που η Εταιρεία λαμβάνει τίμημα από τον πελάτη 
(προπληρωμή) πριν την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης και τη 
μεταφορά των αγαθών ή των υπηρεσιών, αναγνωρίζεται συμβατική 
υποχρέωση. Η συμβατική υποχρέωση από-αναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι 
υποχρεώσεις της σύμβασης και το έσοδο καταγραφεί στην κατάσταση 
συνολικού εισοδήματος (σημ. 21). 

 

(σ)    Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. 
Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις 
μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσης του 
μισθού. 

 

(τ)     Μερίσματα: Τα μερίσματα που διανέμονται στους μετόχους της Εταιρείας 
αναγνωρίζονται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή 
εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 

(υ)     Μισθώσεις σαν μισθωτής: Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις που μεταφέρουν 
στην Εταιρεία ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που σχετίζονται 
με το μισθωμένο πάγιο, κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της μίσθωσης 
στην εύλογη αξία του μισθωμένου παγίου ή, αν αυτή είναι χαμηλότερη, στη 
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 στα αποτελέσματα. Τα κεφαλαιοποιηθέντα μισθωμένα 
πάγια αποσβένονται με βάση τη μικρότερη περίοδο από την εκτιμώμενη 
ωφέλιμη ζωή του παγίου ή την διάρκεια της μίσθωσης. 

 

Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλα τα οφέλη και τους 
κινδύνους που απορρέουν από την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου 
ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Τα καταβαλλόμενα μισθώματα για 
λειτουργικές μισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα σε 
συστηματική βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Σε περίπτωση που 
σύμβαση λειτουργικής μίσθωσης διακοπεί πριν από την ημερομηνία λήξης 
της, το ποσό που καταβάλλεται στον εκμισθωτή με τη μορφή αποζημίωσης, 
αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο στην οποία γίνεται η διακοπή της 
μίσθωσης. 
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Η Εταιρεία δεν είχε χρηματοδοτικές μισθώσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 
και 2017, παρά μόνο λειτουργικές μισθώσεις ακινήτων και μεταφορικών 
μέσων. 
 

 

4. Έσοδα και Έξοδα 
 

α) Έσοδα από συμβόλαια με πελάτες 

 

  31.12.2018 31.12.2017 

Εμπορεύματα  2.434.929 1.082.129 

Προϊόντα  16.182.140 15.630.858 

Α’ ύλες και λοιπά αποθέματα  2.292.165 2.098.883 

Σύνολο  20.909.234 18.811.870 

 

Τα έσοδα της Εταιρείας αναλύονται γεωγραφικά ως ακολούθως: 
΄ 

  31.12.2018 31.12.2017 

Πωλήσεις εσωτερικού  10.762.329 9.968.179 

Πωλήσεις εξωτερικού  10.146.905 8.843.691 

Σύνολο  20.909.234 18.811.870 

 

 

 

 

β) Λοιπά έσοδα  
 

  31.12.2018 31.12.2017 

Αποζημιώσεις  10.239 4.394 

Αναγνωρισθέντα έσοδα επιχορηγ. παγίων (σημ.19)  11.533 11.042 

Εισπραττόμενα έξοδα αποστολής αγαθών  - 39.135 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους  19.903 33.415 

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις (σημ. 12,18)  104.466 - 

Έσοδα από διαγραφή υποχρεώσεων  355.086 - 

Κέρδη από πωλήσεις παγίων (σημ. 6)  2.300 - 

Λοιπά έσοδα  32.013 54.256 

Σύνολο   535.540 142.242 

 

 

 

 

 

 

 



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31 Δεκεμβρίου 2018 
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

  47 

γ) Κόστος πωλήσεων 

 

  31.12.2018 31.12.2017 

Αποσβέσεις (σημ. 4θ)  659.370 605.351  

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο  13.158.543 10.115.042  

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (σημ. 4η)  1.429.406 1.338.113  

Αμοιβές και έξοδα τρίτων  39.576 45.402  

Φόροι – Τέλη  19.852 35.778 

Παροχές τρίτων  1.638.238  1.972.798  

Διάφορα έξοδα  119.681 14.030  

Σύνολο  17.064.666  14.126.514 

 

δ) Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 

 

  31.12.2018 31.12.2017 

Αποσβέσεις (σημ.4θ)  57.819 337.327 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (σημ. 4η)  421.149 369.209 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων  134.573 231.623 

Παροχές τρίτων  45.213 5.199 

Φόροι – τέλη  4.514 5.077 

Διάφορα έξοδα  912.395 615.364 

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (σημ. 12, 13)  56.937 46.428 

Σύνολο  1.632.600 1.610.227 

 

 

ε) Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

 

  31.12.2018 31.12.2017 

Αποσβέσεις (σημ. 4θ)  36.402 50.885 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (σημ. 4η)  116.299 114.462 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων  72.982 66.323 

Παροχές τρίτων  48.751 113.368 

Φόροι – τέλη  8.608 4.978 

Διάφορα έξοδα  13.895 4.653 

Σύνολο  296.937 354.669 

 

στ) Λοιπά Έξοδα  
 

  31.12.2018 31.12.2017 

Zημίες από διαγραφή απαιτήσεων   21.726 3.499 

Άλλα έξοδα  254 10.453 

Σύνολο  21.980 13.952 
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ζ)   Χρηματοοικονομικά έξοδα 

 

  31.12.2018 31.12.2017 

Τόκοι μακροπροθέσμων δανείων (σημ. 17)  70.012 129.103 

Τόκοι και έξοδα βραχυπροθέσμων δανείων (σημ. 22)  40.118 15.336 

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών   5.072 2.957 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα  36.742 - 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων  151.944 147.396 

    

Τόκοι καταθέσεων όψεως και προθεσμίας (σημ. 14)  71.702 23.653 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα  - 12 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων  71.702 23.665 

    

Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα   80.242 123.731 

 

η) Κόστος μισθοδοσίας 

 

  31.12.2018 31.12.2017 

Μισθοί – Ημερομίσθια  1.509.923 1.424.663 

Εργοδοτικές εισφορές  379.099 353.899 

Παρεπόμενες παροχές & έξοδα  προσωπικού  63.257 39.926 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού (σημ. 18)  14.575 3.296 

Σύνολο  1.966.854 1.821.784 

 

 

Ο αριθμός των εργαζομένων στην Εταιρεία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017 

έχει ως ακολούθως: 
 

 

Άτομα  31 Δεκεμβρίου 2018 31 Δεκεμβρίου 2017 

Μισθωτοί  19 18 

Ημερομίσθιοι  88 81 

Σύνολο  107 99 

 

 

Το κόστος μισθοδοσίας αναλύεται ανά λειτουργία ως ακολούθως: 
 

  31.12.2018 31.12.2017 

Κόστος πωληθέντων (σημ. 4γ)  1.429.406 1.338.113 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (σημ. 4δ)  421.149 369.209 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (σημ. 4ε)  116.299 114.462 

Σύνολο   1.966.854 1.821.784 
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θ) Αποσβέσεις 

 

Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων και των άϋλων περιουσιακών 
στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στη κατάσταση συνολικού εισοδήματος 

συνοψίζονται ως ακολούθως: 
  

  31.12.2018 31.12.2017 

Ενσώματα πάγια στοιχεία  748.721 981.974 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία   4.870 11.589 

Σύνολο (σημ.  6, 7)  753.591 993.563 

 

 

Οι ανωτέρω αποσβέσεις αναλύονται ανά λειτουργία ως ακολούθως: 
 

  31.12.2018 31.12.2017 

Κόστος πωληθέντων (σημ. 4γ)  659.370 605.351 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (σημ. 4δ)  57.819 337.327 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (σημ. 4ε)  36.402 50.885 

Σύνολο   753.591 993.563 

 

 

 

 

5. Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) 
 

O φόρος εισοδήματος που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα της Εταιρείας 
αναλύεται ως ακολούθως:  

  

  31.12.2018 31.12.2017 

Τρέχων φόρος εισοδήματος   605.167 966.995 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  (574.380) (161.456) 

Έξοδο φόρου εισοδήματος  30.787 805.539 

 

Σύμφωνα με το φορολογικό νόμο Ν. 4334/2015, ο φορολογικός συντελεστής της 
χρήσης 2018 είναι 29% (2017: 29%). Τον Δεκέμβριο 2018 τέθηκε σε ισχύ ένας νέος 
φορολογικός νόμος στην Ελλάδα (Ν. 4579/2018). Ο νέος φορολογικός νόμος 
εισήγαγε ορισμένες τροποποιήσεις στην φορολογία εισοδήματος νομικών 
προσώπων όπως είναι η μείωση του φορολογικού συντελεστή από 29%, που ισχύει 
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018, σταδιακά κατά μία μονάδα ανά χρονιά μέχρι σε 
ποσοστό 25% για τις χρήσεις που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2022 και μετέπειτα. 
 

Η Εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη τους νέους φορολογικούς συντελεστές και 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 12, έχει αναπροσαρμόσει την αναβαλλόμενη φορολογία 
αναγνωρίζοντας τη διαφορά ως (έσοδο)/έξοδο από φόρο εισοδήματος στα 
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αποτελέσματα και στα λοιπά συνολικά εισοδήματα στην Κατάσταση Συνολικού 
Εισοδήματος. 
 

Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουμε τη συμφωνία μεταξύ του ονομαστικού 
και του πραγματικού φορολογικού συντελεστή. 
 

  31.12.2018 31.12.2017 

Κέρδη προ φόρων εισοδήματος  2.348.349 2.725.018 

Φόρος εισοδήματος υπολογισμένος με τον ισχύοντα 
φορολογικό συντελεστή (2018: 29%, 2017: 29%) 

 

681.021 790.255 

Φορολογική επίδραση μη εκπιπτόμενων δαπανών  53.561 15.284 

Φορολογική επίδραση από αλλαγή του φορολογικού 
συντελεστή 

 

(703.795) - 

Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται στην κατάσταση 
συνολικού εισοδήματος (έξοδο) 

 

30.787 805.539 

 

Πραγματικός φορολογικός συντελεστής            1,31%               29,56%                

 

Οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται κάθε χρόνο, αναπροσαρμόζοντας τα 
λογιστικά κέρδη με τις φορολογικές διαφορές δήλωσης, αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες 
που αναφέρονται σ’ αυτές θεωρούνται προσωρινές μέχρι τη διενέργεια 
φορολογικού ελέγχου από τις φορολογικές αρχές και την έκδοση  της σχετικής 
έκθεσης με την οποία οι φορολογικές υποχρεώσεις οριστικοποιούνται.  
 

Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος, υπολογίζονται σε όλες τις προσωρινές 
φορολογικές διαφορές χρησιμοποιώντας τον φορολογικό συντελεστή που θα 
ισχύει κατά την χρήση που μια απαίτηση πραγματοποιείται ή μια υποχρέωση 
διακανονίζεται, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν 
θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία των Οικονομικών Καταστάσεων. 

 

Η κίνηση του λογαριασμού αναβαλλόμενων φόρων εισοδήματος έχει ως εξής: 
 

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2017 (καθαρή αναβαλλόμενη 
φορολογική υποχρέωση) 

 

4.436.830 

Πίστωση στα αποτελέσματα   (161.456) 

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2017 (καθαρή αναβαλλόμενη 
φορολογική υποχρέωση) 

 

4.275.374 

Επίδραση από την εφαρμογή ΔΠΧΑ 9 (σημ. 2.4)  (15.952) 

Πίστωση στα αποτελέσματα   (574.380) 

Πίστωση στα λοιπά συνολικά εισοδήματα  (194) 

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2018 (καθαρή αναβαλλόμενη 
φορολογική υποχρέωση) 

 

3.684.848 

 

Η χρέωση για αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος (αναβαλλόμενη φορολογική 
υποχρέωση), στα αποτελέσματα χρήσεως, περιέχει τις προσωρινές φορολογικές 
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διαφορές που προκύπτουν κυρίως από λογισθέντα έσοδα-κέρδη τα οποία θα 
φορολογηθούν σε μελλοντικό χρόνο. Η πίστωση για αναβαλλόμενους φόρους 
(αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση) περιέχει κυρίως προσωρινές φορολογικές 
διαφορές που προκύπτουν από συγκεκριμένες προβλέψεις, οι οποίες είναι 
φορολογικά εκπεστέες κατά την πραγματοποίηση τους.  
Χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα αναβαλλόμενης φορολογίας συμψηφίζονται 
όταν υπάρχει νομικά ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού και οι αναβαλλόμενες 
φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αφορούν σε φόρους εισοδήματος 
εισπραττόμενους από την ίδια φορολογική αρχή. 
 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας 
προέρχονται από τα ακόλουθα στοιχεία: 

  

Αναβαλλόμενη 
φορολογική απαίτηση  

Αναβαλλόμενη 
φορολογική 
υποχρέωση 

  31.12.2018 31.12.2017  31.12.2018 31.12.2017 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  - 3.688  - - 

Πάγια περιουσιακά στοιχεία  - -  (3.842.556) (4.446.030) 

Πρόβλεψη παροχών προσωπικού  47.365 33.281  - - 

Απαιτήσεις  127.473 133.687  - - 

Λοιπές υποχρεώσεις  - -  (17.129) - 

Σύνολο  174.838 170.656  (3.859.685) (4.446.030) 

 

Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση     (3.684.847) (4.275.374) 

 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος στα αποτελέσματα της Εταιρείας προέρχονται 
από τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

   31.12.2018 31.12.2017 

Πάγια περιουσιακά στοιχεία    (603.474) (147.036) 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία   3.688 - 

Πρόβλεψη παροχών προσωπικού   (13.889) (956) 

Απαιτήσεις   22.166 (13.464) 

Λοιπές υποχρεώσεις   17.129 - 

Σύνολο   (574.380) (161.456) 

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος στα λοιπά συνολικά εισοδήματα σχετίζεται με τις ζημίες 

από επαναμέτρηση προγραμμάτων καθορισμένων παροχών.  
 

Στην περίπτωση που αφορολόγητα αποθεματικά διανεμηθούν στους μετόχους, αυτά 
θα υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή κατά 
την ημερομηνία της διανομής τους. Δεν έχει υπολογιστεί αναβαλλόμενη φορολογική 
υποχρέωση για τα ποσά αυτά. 
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6.  Ενσώματα Πάγια στοιχεία 

 
 

 
 

 
 

 Μεταφορικά 
μέσα 

 
Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 

 

 Σύνολο Γήπεδα-

Οικόπεδα 
Κτίρια Μηχανήματα  

             

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ             

             

01.01.2017 3.951.850  9.046.819  16.003.017  121.318  627.720   29.750.724 

Προσθήκες 104.947  -  616.422  -  1.856   723.225 

31.12.2017 4.056.797  9.046.819   16.619.439  121.318,00  629.576   30.473.949 

Προσθήκες -  2.500  3.505.886  23.348  15.811   3.547.545 

Μειώσεις -  -  -  (15.952)  -   (15.952) 

Μεταφορές -  (5.614)  -  -  5.614   - 

31.12.2018 4.056.797  9.043.705   20.125.325  128.714  651.001   34.005.542 

             

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

            

             

01.01.2017 -  2.124.789  8.418.956  84.875  549.113   11.177.733 

Αποσβέσεις  -  271.405  676.011  6.700  27.858   981.974 

31.12.2017 -  2.396.194  9.094.967  91.575  576.971   12.159.707 

Αποσβέσεις  -  180.188  517.902  8.300  42.331   748.721 

Μειώσεις -  -  -  (15.952)  -   (15.952) 

Μεταφορές -  (828)  -  -  828   - 

31.12.2018 -  2.575.553  9.612.870  83.923  620.130   12.892.476 

             

 
         

 
  

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ  

31 Δεκεμβρίου 2017 4.056.797   6.650.625  7.524.472   29.743   52.605     18.314.242 

31 Δεκεμβρίου 2018 4.056.797   6.468.152  10.512.455  44.791  30.871   21.113.066 

 
Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας υφίστατο, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, 
εμπράγματο βάρος σε ακίνητο της Εταιρείας που άρθηκε στη χρήση 2018.  

 

Από τα ενσώματα πάγια στοιχεία, ποσό αξίας κτήσεως Ευρώ 9.322 χιλ. (31.12.2017: 
Ευρώ 9.322 χιλ.) και συσσωρευμένων αποσβέσεων Ευρώ 4.499 χιλ. περίπου 
(31.12.2017: Ευρώ 4.248 χιλ. περίπου), αφορά μηχανολογικό εξοπλισμό που 
αποκτήθηκε με χρηματοδοτική μίσθωση.  

 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017 αντίστοιχα η Εταιρεία δεν είχε συμβατικές 
υποχρεώσεις για την αγορά ενσώματων παγίων στοιχείων. 
 

Η Εταιρεία έχει συνάψει ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτοντας όλους τους πιθανούς 
κινδύνους (εκρήξεις και ζημίες πάσης φύσεως, στάσεις, απεργίες, σεισμούς, 
πυρκαγιές, τρομοκρατικές ενέργειες και πλήθος λοιπών, ακραίων και μη 
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περιπτώσεων) για το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και του 
μηχανολογικού εξοπλισμού. 
 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις που δεν υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται ετησίως για 
τυχόν απομείωση. Για τα πάγια που υπόκεινται σε απόσβεση πραγματοποιείται 
έλεγχος απομείωσης, όταν τα γεγονότα και οι συνθήκες υποδεικνύουν ότι η 
αναπόσβεστη αξία τους μπορεί να μην είναι πλέον ανακτήσιμη. Εάν η αναπόσβεστη 
αξία των παγίων στοιχείων υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία τους, το επιπλέον ποσό 
αφορά ζημία απομείωσης, η οποία καταχωρείται απευθείας ως δαπάνη στα 
αποτελέσματα. Στη χρήση 2018 και 2017 δεν υπήρξε ζημία από απομείωση παγίων. 
 

Κατά τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, πουλήθηκαν ενσώματα πάγια 

μηδενικής αναπόσβεστης αξίας πραγματοποιώντας κέρδος ποσού Ευρώ 2.300 
(σημ. 4β). 
 

Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων αναλύονται ανά 
λειτουργία ως ακολούθως: 

  31.12.2018 31.12.2017 

Κόστος πωληθέντων (σημ. 4γ)  659.370 605.351 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (σημ. 4δ)  57.819 337.327 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (σημ. 4ε)  31.532 39.296 

Σύνολο  748.721 981.974 

 

 

 

7.  Ασώματα περιουσιακά στοιχεία 
 

Η κίνηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων αναλύεται ως ακολούθως: 
 

Αξία κτήσεως  Λογισμικά  
Υπόλοιπο 01.01.2017 226.432 

Προσθήκες 220 

Υπόλοιπο 31.12.2017 226.652 

Προσθήκες 4.478 

Υπόλοιπο 31.12.2018 231.130 

  

Συσσωρεμένες αποσβέσεις  

Υπόλοιπο 01.01.2017 191.003 

Αποσβέσεις χρήσεως (σημ. 4θ) 11.589 

Υπόλοιπο 31.12.2017 202.592 

Αποσβέσεις χρήσεως (σημ. 4θ) 4.870 

Υπόλοιπο 31.12.2018 207.462 

  

Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2017 24.060 

Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2018 23.668 
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Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν λογισμικά προγράμματα τα οποία 
αποσβένονται βάσει της σταθερής μεθόδου και εντός περιόδου 5 ετών. 

 

Οι αποσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων επιβάρυναν τα έξοδα 
διοικητικής λειτουργία (σημ. 4ε).  

 

8. Συμμετοχές σε θυγατρικές 
 

Η Εταιρεία σύστησε τον Μάρτιο 2018  την Εταιρεία Laripast Holding LTD με έδρα 
στη Λευκωσία. Το κόστος κτήσης της συμμετοχής ανέρχεται σε Ευρώ 1.655.561, 

καταβλήθηκε ταμειακά, αντιπροσωπεύει ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου 
της θυγατρικής Εταιρείας και ιδρύθηκε με σκοπό την επέκταση της Εταιρείας σε 
νέες αγορές.  

Η θυγατρική Εταιρεία έχει σαν σκοπό τη διεξαγωγή εργασιών μίας επενδυτικής 
Εταιρείας και στα πλαίσια αυτά να συμμετέχει σε άλλες Εταιρείες.  

 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 η θυγατρική Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 
38,49% στην Εταιρεία Lariplast France SAS με έδρα στη Γαλλία ενώ μεταγενέστερα 
της χρήσης απέκτησε πρόσθετο ποσοστό 31,52% και κατέχει πλέον ποσοστό 
70,01% των μετοχών της. Συνεπώς κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 δεν υπήρχε 
έλεγχος στη συνδεδεμένη Εταιρεία στη Γαλλία. 

 

Η Εταιρεία έχει σαν λογιστική πολιτική να συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις για όλες τις θυγατρικές της. Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις 
δεν διαφέρουν σημαντικά από τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου 

δεδομένου ότι η θυγατρική Εταιρεία δεν είχε δραστηριότητα παρά μόνο μία 
συμμετοχή σε συγγενή Εταιρεία η οποία δεν επηρεάζει ουσιωδώς τις οικονομικές 
καταστάσεις. Επιπλέον η Εταιρεία θα δημοσιεύει ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις όταν καλυφθούν τα όρια που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.  
 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 δεν υπήρξε ένδειξη απομείωσης της συμμετοχής.  
 

9. Επενδύσεις σε Συμμετοχικούς Τίτλους 
 
Στο λογαριασμό έχει καταχωρηθεί η αξία εταιρικών μεριδίων Τραπεζικών 
Ιδρυμάτων εσωτερικού και εξωτερικού (ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 
και CREDIT COOPERATIF) που κατέχονται από την Εταιρεία αξίας Ευρώ 86,3 χιλ. 

(31.12.2017: Ευρώ 86,3 χιλ). 

 

Η Εταιρεία έχει ταξινομήσει τις ανωτέρω συμμετοχές στην κατηγορία επενδύσεις 
σε συμμετοχικούς τίτλους σε εύλογη αξία με μεταβολές στα αποτελέσματα. Από 
την αποτίμηση των συμμετοχών σε εύλογη αξία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 
δεν προέκυψε διαφορά σε σχέση με την αξία της 31ης Δεκεμβρίου 2017 και 
συνεπώς δεν υπήρξε μεταβολή στην αξία της συμμετοχής. 
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H εύλογη αξία εμπίπτει στο Επίπεδο 3 της ιεραρχίας για τον προσδιορισμό της 
εύλογης αξίας. 
 

10.  Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
 

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται στο 
κόστος που προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες, αναλύονται ως εξής: 

 
  31.12.2018 31.12.2017 

Εγγυήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας και 
λοιπών παροχών τρίτων 

 22.204 22.204 

Εγγυήσεις ενοικίων ακινήτων και 
αυτοκινήτων 

 2.380 2.380 

Σύνολο  24.584 24.584 

 

11. Αποθέματα 
 

Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

  31.12.2018 31.12.2017 

Εμπορεύματα   332.049       343.042 

Έτοιμα προϊόντα   1.290.045    794.097 

Ά Ύλες, Αναλώσιμα   1.185.315    757.463 

 Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων  5.036 472.429   

Σύνολο  2.812.445 2.367.031 

 

Κάθε μεταβολή στην πρόβλεψη απομείωσης από την αποτίμηση των 
αποθεμάτων τέλους χρήσης στην ρευστοποιήσιμη αξία τους περιλαμβάνεται στο 
κόστος των αποθεμάτων που καταχωρήθηκε ως έξοδα στο κόστος πωληθέντων 

(σημ. 4γ). Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017 δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη 
απομείωσης. 
 

Επί των αποθεμάτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 
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12.  Εμπορικές απαιτήσεις 
 

 Οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

  31.12.2018 31.12.2017 

Πελάτες (εκτός από συνδεμένες εταιρείες)  2.399.553 2.210.040 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες (σημ. 23)  267.424 - 

Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες  1.155.983 352.318 

Υποσύνολο  3.822.960 2.562.358 

Μείον: πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις  (1.030.749) (988.983) 

Σύνολο  2.792.211 1.573.375 

 

Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς πελάτες για τις χρήσεις που έληξαν την 
31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017, είχε ως ακολούθως: 
 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2017  942.555 

Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση (σημ. 4δ)  46.428 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017  988.983 

Προσαρμογές λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 (σημ. 2.4)  55.008 

Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση (σημ. 4δ)  49.802 

Mη χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη (σημ.4β)  (63.044) 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018  1.030.749 

  

Η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις έχει σχηματιστεί για συγκεκριμένα 
υπόλοιπα πελατών που έχουν ξεπεράσει την πιστωτική πολιτική της Εταιρείας, για 
τα περισσότερα από τα οποία η Εταιρεία έχει προσφύγει στα δικαστήρια. 

 

 Επί των απαιτήσεων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 
 

Ο λογαριασμός απαιτήσεις από πελάτες συνήθως διακανονίζεται σε περίοδο 
μέχρι 90 ημέρες. Δεν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με 
τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς η Εταιρεία έχει μεγάλο αριθμό πελατών.  

  Στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και 2017 το σύνολο των εμπορικών απαιτήσεων δεν είναι 
σε καθυστέρηση και δεν είναι απομειωμένα.  
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13.  Λοιπές Απαιτήσεις και Προκαταβολές 
 

 Οι λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

  
31.12.2018 31.12.2017 

Απαιτήσεις από φόρους εισοδήματος  602.351 158.296 

Προκαταβολές στο προσωπικό  3.977 702 

Οφειλόμενο κεφάλαιο (σημ. 15)  33 - 

Προκαταβολές σε προμηθευτές – πιστωτές  263.546 290.427 

Προκαταβολές σε συνδεδεμένες Εταιρείες (σημ. 23)  254.153 - 

Λοιπές προκαταβολές επί αποδώσει λογαριασμού  5.817 6.759 

Έξοδα επόμενων χρήσεων  16.728 1.619 

Λοιποί χρεώστες  9.796 993.905 

Υποσύνολο  1.156.401 1.451.708 

Μείον: πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις  (50.674) (43.539) 

Σύνολο  1.105.727 1.408.169 

 

 

Στους λοιπούς χρεώστες περιλαμβάνονται απαιτήσεις από μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου ποσού Ευρώ 63.536 (31.12.2017: Ευρώ 990.513) (σημ. 23). 
 

Η κίνηση της πρόβλεψης για τις επισφαλείς λοιπές απαιτήσεις για τη χρήση που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017, είχε ως ακολούθως: 
 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου  2017  43.539 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017  43.539 

Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση (σημ. 4δ)  7.135 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018    50.674 

 

 

14. Χρηματικά διαθέσιμα  
 

 Τα χρηματικά διαθέσιμα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 
 31.12.2018 31.12.2017 

Ταμείο 2.741 1.280 

Καταθέσεις όψεως  7.377.332 6.053.944 

Προθεσμιακές Καταθέσεις 1.400.000 1.980.000 

Σύνολο 8.780.073 8.035.224 

 
Οι λογαριασμοί καταθέσεων όψεως είναι εκφρασμένοι σε Ευρώ και τοκίζονται με 
κυμαινόμενα επιτόκια ανάλογα με το ύψος της κατάθεσης και με βάση τα επιτόκια 
των τραπεζών για υπόλοιπα σε λογαριασμούς όψεως και προθεσμιακών 
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καταθέσεων. Η τρέχουσα αξία των εν λόγω καταθέσεων προσεγγίζει τη λογιστική 
τους αξία λόγω των κυμαινόμενων επιτοκίων και των βραχυπρόθεσμων λήξεών τους. 
Οι προθεσμιακές καταθέσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017 ήταν για περίοδο 
μέχρι 3 μήνες. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των καταθέσεων όψεως κατά την 
διάρκεια της χρήσης 2018 και 2017 ήταν 0,80% και 1% αντίστοιχα.  

 

Τα έσοδα από τόκους καταθέσεων όψεως και προθεσμίας ανέρχονται, για τις 
χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017, σε Ευρώ 71.702 και Ευρώ 
23.653 αντίστοιχα και συμπεριλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έσοδα στις 

συνημμένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος (σημ. 4ζ). 

 

15.  Μετοχικό Κεφάλαιο και αποθεματικό από έκδοση μετοχών 
υπέρ το άρτιο 
 

Το εγκεκριμένο και πλήρες καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας έχει ως 
ακολούθως: 
   

31.12.2018 

   

31.12.2017 

Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο    

22.971 κοινές μετοχές ονομ. αξίας 33 Ευρώ έκαστη   758.043 1.636.041 

 

Τον Ιανουάριο 2018 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας 
αποφάσισε τη μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους 
ποσού Ευρώ 1.000.032 με την ακύρωση 30.304 μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 33 

(Αρ. Πρωτ. ΓΕΜΗ: 1322950/25.02.2018).  

 

Το αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ανέρχεται σε Ευρώ 5.565.567 
προέκυψε από την έκδοση μετοχών σε αξία μεγαλύτερη της ονομαστικής τους αξίας 

Ευρώ 287.601 που έλαβε χώρα σε προηγούμενη χρήση καθώς και από την έκδοση 
μετοχών σε αξία μεγαλύτερη της ονομαστικής τους αξίας Ευρώ 5.277.966 στη χρήση 
2018 όπως περιγράφεται κατωτέρω. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να διανεμηθεί κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας της Εταιρείας. 
 

Τον Απρίλιο του 2018 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας 

αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 122.034 με την 
έκδοση 3.698 μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 33 έκαστη, με τιμή διάθεσης Ευρώ 
1.460 έκαστη και η υπέρ το άρτιο διαφορά ποσού  Ευρώ 5.277.966 μεταφέρθηκε σε 
αντίστοιχο λογαριασμό αποθεματικού (Αρ. Πρωτ. ΓΕΜΗ: 1373873/25.04.2018). Η 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με εξ’ ολοκλήρου κάλυψη από 
την εταιρεία κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών «DIORAMA Investments SICAR 

S.A.» σε εκτέλεση της από 21 Φεβρουαρίου 2018 σύμβασης κάλυψης μεταξύ των 
μετόχων της Εταιρείας, της Εταιρείας και της «DIORAMA Investments SICAR S.A.».  
Ως εκ τούτου το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό 
Ευρώ 758.043 διαιρούμενο σε 22.971 μετοχές ονομαστικής αξίας 33 ευρώ η κάθε μία.   
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Τον Δεκέμβριο του 2018 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας 
αποφάσισε την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 33 με την έκδοση 
μίας προνομιούχου μετοχής μη μετατρέψιμης χωρίς δικαιώματα ψήφου, ονομαστικής 
αξίας Ευρώ 33 με καταβολή μετρητών από το μέτοχο Lariway S.A. με παραίτηση από 
το δικαίωμα προτίμησης των άλλων μετόχων (προνομιούχος μετοχή Α) καθώς και 
την μετατροπή μιας υφιστάμενης κοινής μετοχής σε προνομιούχα μετατρέψιμη σε 
κοινή χωρίς δικαίωμα ψήφου (προνομιούχος μετοχή Β) (Αρ. Πρωτ. ΓΕΜΗ: 
1640360/23.01.2019). Το ποσό αυτό καταβλήθηκε τον Ιανουάριο 2019 (Αρ. Πρωτ. 
ΓΕΜΗ: 1650795/22.01.2019) και συνεπώς συνιστά οφειλόμενο κεφάλαιο κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2018 (σημ. 13). 
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε ότι το προνόμιο επί της Προνομιούχου 
Μετοχής Α συνίσταται στη λήψη σταθερού μερίσματος σε κάθε εταιρική χρήση ίσου 
με ποσό Ευρώ 250.000 ενώ το προνόμιο επί της Προνομιούχου Μετοχής Β συνίσταται 
στη λήψη μερίσματος άπαξ και για μόνο εταιρική χρήση ποσού Ευρώ 1.385.439 που 
αποφασίστηκε στη χρήση 2018 και καταβλήθηκε σταδιακά στη χρήση 2018 και 2019 
όπου μετά την πληρωμή του η προνομιούχος μετοχή μετατράπηκε υποχρεωτικά και 
αυτόματα σε κοινή.  
 

16. Λοιπά αποθεματικά  
 

Τα λοιπά αποθεματικά της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

  31.12.2018 31.12.2017 

Τακτικό Αποθεματικό  265.575 265.575 

Αφορολόγητα αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων  5.457.059 5.457.059 

Αποθεματικό από έσοδα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο  1.419 1.419 

Σύνολο  5.724.053 5.724.053 

 

Τακτικό αποθεματικό: Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρείες 

υποχρεούνται, από τα κέρδη της χρήσης, να σχηματίσουν το 5% σαν τακτικό 
αποθεματικό μέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού 
τους κεφαλαίου. Κατά τη διάρκεια της ζωής της Εταιρείας απαγορεύεται η διανομή 
του τακτικού αποθεματικού. 

 

Αφορολόγητα αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων: Αφορά αποθεματικά 
φορολογικών νόμων που δημιουργήθηκαν με βάση τις διατάξεις της 
φορολογικής νομοθεσίας οι οποίες, είτε παρέχουν την δυνατότητα μετάθεσης της 
φορολογίας ορισμένων εισοδημάτων στο χρόνο της διανομής τους προς τους 
μετόχους είτε παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις ως κίνητρο διενέργειας 
επενδύσεων. Με βάση την Ελληνική φορολογική νομοθεσία, αυτά τα αποθεματικά 
εξαιρούνται του φόρου εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα 
διανεμηθούν στους μετόχους. Η Εταιρεία δεν προτίθεται να διανείμει τα 
συγκεκριμένα αποθεματικά και επομένως δεν έχει προβεί στον υπολογισμό 
αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης για το φόρο εισοδήματος που θα 
καταστεί πληρωτέος κατά την περίπτωση διανομής των αποθεματικών.  



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31 Δεκεμβρίου 2018 
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

  60 

Αποθεματικά από φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο έσοδα:  Αφορούν έσοδα 
από τόκους για τους οποίου είχε γίνει παρακράτηση φόρου στην πηγή. Με βάση 
την Ελληνική φορολογική νομοθεσία, τα αποθεματικά από φορολογηθέντα κατ’ 
ειδικό τρόπο έσοδα εξαιρούνται του φόρου εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν θα διανεμηθούν στους μετόχους. Η Εταιρεία δεν προτίθεται να διανείμει τα 
συγκεκριμένα αποθεματικά και επομένως δεν έχει προβεί στον υπολογισμό 
αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης για το φόρο εισοδήματος που θα 
καταστεί πληρωτέος κατά την περίπτωση διανομής των αποθεματικών. 
 

17. Μακροπρόθεσμα δάνεια 
       

Τα μακροπρόθεσμα δάνεια της Εταιρείας έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές 
τράπεζες και είναι εκφρασμένα σε Ευρώ με κυμαινόμενα επιτόκια. Τα ποσά που 
είναι αποπληρωτέα εντός ενός έτους από την ημερομηνία των Οικονομικών 
Καταστάσεων καταχωρούνται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ενώ τα ποσά 
που είναι πληρωτέα σε μεταγενέστερο στάδιο, χαρακτηρίζονται ως 
μακροπρόθεσμα.  
Η εύλογη αξία του δανεισμού προσεγγίζει αυτή που εμφανίζεται στα βιβλία. 
 

Τα μακροπρόθεσμα δάνεια της Εταιρείας αναλύονται, με βάση το χρόνο 
εξόφλησης τους, ως ακολούθως: 
 

Οφειλόμενα Δάνεια  31.12.2018 31.12.2017 

Μέσα σε ένα έτος  474.587 445.113 

Από 1-5 έτη  1.527.754 1.815.166 

Άνω από 5 έτη  325.000 487.500 

Σύνολο  2.327.341 2.747.779 

 

Δεν υπάρχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις για τα βραχυπρόθεσμα τραπεζικά 
δάνεια της Εταιρείας. 
 

Κατά την διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 οι συνολικές 
πληρωμές δόσεων μακροπροθέσμων δανείων της Εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 
420.438 (31.12.2017: Ευρώ 204.992). 

 

Ο μέσος όρος επιτοκίου των μακροπρόθεσμων δανείων κατά την 31η Δεκεμβρίου 
2018 ήταν 2,68% (31.12.2017: 2,68%). Η Εταιρεία, στις 31.12.2018 και 2017 δεν έχει 
αχρησιμοποίητα διαθέσιμα πιστωτικά όρια για μακροπρόθεσμα δάνεια.  
 

Το συνολικό έξοδο για τόκους, των μακροπρόθεσμων δανείων για τις χρήσεις που 
έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017, ανέρχονταν σε Ευρώ 70.012 και Ευρώ 
129.103 αντίστοιχα και συμπεριλαμβάνεται στα χρηματοοικονομικά έξοδα στις 
συνημμένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος (σημ. 4ζ).  
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18. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 
 
     Ο λογαριασμός στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 
 

  31.12.2018 31.12.2017 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού   82.275 114.763 

 
Σύμφωνα με το ελληνικό εργατικό δίκαιο κάθε εργαζόμενος δικαιούται εφάπαξ 
αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησης. Το ποσό της 
αποζημίωσης εξαρτάται από το χρόνο προϋπηρεσίας και τις αποδοχές του 
εργαζόμενου την ημέρα της απόλυσης ή συνταξιοδότησης του. Αν ο 
εργαζόμενος παραμείνει στην Εταιρεία μέχρι να συνταξιοδοτηθεί κανονικά, 
δικαιούται ποσό εφάπαξ ίσο με το 40% της αποζημίωσης που θα έπαιρνε αν 
απολυόταν την ίδια μέρα. Ο ελληνικός εμπορικός νόμος, προβλέπει ότι οι εταιρείες 
θα πρέπει να σχηματίζουν πρόβλεψη που αφορά το σύνολο του προσωπικού και 
τουλάχιστον για την υποχρέωση που δημιουργείται επί αποχώρησης λόγω 
συνταξιοδότησης (40% της συνολικής υποχρέωσης). 
 

Η υποχρέωση για αποζημίωση προσωπικού προσδιορίσθηκε μέσω 
αναλογιστικής μελέτης στη χρήση 2018.  

 

Οι πίνακες που ακολουθούν εμφανίζουν την κίνηση των σχετικών λογαριασμών 
προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού που παρουσιάζονται στην 
συνημμένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της χρήσης που έληξε την 31 
Δεκεμβρίου 2018 και 2017 και την σύνθεση της καθαρής δαπάνη για τη σχετική 
πρόβλεψη που καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα. Η κίνηση της πρόβλεψης, για 
την Εταιρεία αναλύεται ως ακολούθως: 
 

  31.12.2018 31.12.2017 

Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσεως  114.763 111.467 

Συνολική χρέωση στα αποτελέσματα (σημ. 4η)  14.575 3.296 

Έσοδο από μη χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη  (41.422) - 

Συνολική χρέωση στα λοιπά συνολικά εισοδήματα  779 - 

Πληρωθείσες παροχές  (6.420) - 

Καθαρή υποχρέωση λήξης χρήσεως  82.275 114.763 

 

Η συνολική χρέωση για αποζημίωση προσωπικού που αναγνωρίστηκε στα 
αποτελέσματα της Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως: 
 

  31.12.2018 31.12.2017 

Τρέχον κόστος υπηρεσίας  9.511 3.296 

Χρηματοοικονομικό κόστος  1.359 - 

Πρόσθετο κόστος επιπλέον παροχών  3.705 - 

Σύνολο (σημ. 4η)  14.575 3.296 
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Το πρόσθετο κόστος των επιπλέον παροχών σχετίζεται με παροχές που 
πληρώθηκαν σε υπαλλήλους οι οποίοι απολύθηκαν. Τα περισσότερα από τα 
επιδόματα αυτά δεν ήταν αναμενόμενα στα πλαίσια αυτού του προγράμματος 
και συνεπώς οι επιπρόσθετες πληρωμές παροχών πλέον των υπαρχόντων 
αποθεματικών αντιμετωπίστηκαν ως πρόσθετη συνταξιοδοτική χρέωση. 
 

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό 
των σχετικών προβλέψεων αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχώρησης έχουν 
ως εξής:  

 

  2018 

Επιτόκιο προεξόφλησης  1,75% 

Αναμενόμενη αύξηση αποδοχών  2,00% 

Αύξηση δείκτη τιμών καταναλωτή  1,75% 

Εκτιμώμενη μέση μελλοντική 
υπηρεσία 

 

25,00 

 
Σε περίπτωση μεταβολής της μέσης μακροχρόνιας ετήσιας αύξησης του 
μισθολογίου κατά 0,5% επέρχεται αύξηση στο σύνολο της παρούσας αξίας των 
παροχών του προσωπικού κατά 8,00% και θα διαμορφώνονταν σε ποσό Ευρώ 
88.857 ενώ σε περίπτωση μείωσης της μακροχρόνιας ετήσιας αύξησης του 
μισθολογίου κατά 0,5% τότε επέρχεται μείωση κατά 7,27% και θα διαμορφώνονταν 
σε ποσό Ευρώ 76.294. 

 

Σε περίπτωση αύξησης του επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,25%, τότε το σύνολο 
της παρούσας αξίας των παροχών προσωπικού θα μειωνόταν κατά 3,95% και 
θα διαμορφώνονταν σε ποσό Ευρώ 79.025 ενώ σε περίπτωση μείωσης του 
επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,25%, τότε το σύνολο της παρούσας αξίας των 
παροχών προσωπικού θα αυξανόταν κατά 4,17% και θα διαμορφώνονταν σε 
ποσό Ευρώ 85.706. 

 

19.  Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 
 

Η Εταιρεία έχει λάβει επιχορηγήσεις για την απόκτηση παγίων περιουσιακών 
στοιχείων. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την αγορά ενσώματων 
παγίων, περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σαν 
αναβαλλόμενα έσοδα και μεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση συνολικού 
εισοδήματος με την σταθερή μέθοδο και με ετήσιους συντελεστές, ανάλογους με 
τους συντελεστές απόσβεσης των περιουσιακών στοιχείων για τα οποία 
λήφθηκαν.  
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Η κίνηση των κρατικών επιχορηγήσεων έχει ως ακολούθως: 
 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2017             40.448 

Έσοδο που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα (σημ. 4β)  (11.042) 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017             29.406 

Έσοδο που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα (σημ. 4β)  (11.533) 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018             17.873 

 
Το ποσό των επιχορηγήσεων που θα μεταφερθεί στα αποτελέσματα της 
επόμενης χρήσης ανέρχεται σε Ευρώ 6.519. 

 

20.  Εμπορικές υποχρεώσεις  
 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

  31.12.2018 31.12.2017 

Προμηθευτές (εκτός από συνδεδεμένες)  4.660.687 1.805.072 

Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)  768.157 1.353.668 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες (σημ. 22)  227.359 - 

Σύνολο  5.656.203 2.544.941 

 
Οι εμπορικές υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόροι λογαριασμοί και συνήθως 
διακανονίζονται σε διάστημα μέχρι και 90 ημέρες. 

 

21.  Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις & δεδουλευμένα 
έξοδα – Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

  31.12.2018 31.12.2017 

Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες  90.243 71.549 

Παρακρατημένοι πληρωτέοι φόροι  24.415 25.602 

Προκαταβολές πελατών  442.618 673.196 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες  22.554 28.396 

Δεδουλευμένα έξοδα  79.446 - 

Λοιποί πιστωτές  103.610 103.790 

Σύνολο  762.886 902.533 
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Στις λοιπές υποχρεώσεις περιλαμβάνονται υποχρεώσεις από συμβάσεις με 
πελάτες ποσού Ευρώ 442.618 που θα εκκαθαρισθούν την επόμενη χρήση 
(31.12.2017: Ευρώ 673.196 που εκκαθαρίσθηκαν στην τρέχουσα χρήση). 

 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ποσού Ευρώ 121.296 (31.12.2017: 
Ευρώ 286.569) αφορά σε υποχρέωση για επίδικη υπόθεση που εκκρεμεί η 
εκδίκαση της. 

 

22.  Βραχυπρόθεσμα δάνεια 
 

Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια ύψους Ευρώ 260.891 (31.12.2017: Ευρώ 116.022) 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κεφάλαιο κίνησης. Οι εύλογες αξίες των 
δανειακών υποχρεώσεων προσεγγίζουν τα υπόλοιπα των βιβλίων, λόγω των 
κυμαινόμενων επιτοκίων και της βραχυπρόθεσμης λήξης τους. Η Εταιρεία, στις 31 
Δεκεμβρίου 2018 και 2017 δεν έχει αχρησιμοποίητα διαθέσιμα πιστωτικά όρια. Δεν 
υπάρχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις για τα βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια 
της Εταιρείας.  

Το μέσο σταθμικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσμων δανείων την 31 Δεκεμβρίου 
2018 ήταν 4,15% (31.12.2017: 4,30%). To συνολικό έξοδο για τόκους, των 
βραχυπροθέσμων δανείων για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2018 και 
2017, ανέρχεται σε Ευρώ 40.118 και 15.336 και συμπεριλαμβάνεται στα 
χρηματοοικονομικά έξοδα στις συνημμένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος 
(σημ. 4ζ). 

 

23.  Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 

Στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος εμφανίζονται έσοδα και κόστη, που 
προκύπτουν από συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων 
Εταιρειών της. Αυτές οι συναλλαγές αφορούν πωλήσεις και αγορές αγαθών και 
υπηρεσιών κατά την κανονική λειτουργία των επιχειρήσεων. Οι συνολικές αγορές 
και πωλήσεις μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων εταιρειών της και τα 
εκκρεμή υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 αναλύονται ανά Εταιρεία ως 
ακολούθως (σε χιλιάδες ευρώ): 

31η Δεκεμβρίου 
2018 

 Πωλήσεις 

προς 

Αγορές 

Από 

Έξοδα     
σε 

Απαιτήσεις 
από  

Υποχρεώσεις 
προς  

 

Συνδεδεμένη Εταιρεία 

Σχέση συνδεδεμένα 
μέρη 

συνδεδεμένα 
μέρη 

συνδεδεμένα  
μέρη 

 

 συνδεδεμένα 
μέρη 

(σημ. 12, 13) 

συνδεδεμένα 
μέρη 

(σημ. 20) 
       

Lariplast France SAS Συνδεδεμένη 1.349 937 1 267 227 

Lariplast Holding Συνδεδεμένη - - - 254 - 

Σύνολο  1.349 937 1 521 227 
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Δεν υφίστανται συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη στη χρήση 2017. 
 

Τα ανοιχτά υπόλοιπα τέλους χρήσεως είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η τακτοποίηση 
γίνεται σε μετρητά. Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, η Εταιρεία δεν 
έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφάλειες που σχετίζεται με ποσά που οφείλονται 
από συνδεδεμένες εταιρείες. 
 

Σημειώνεται ότι δεν υφίστανται μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεμένων εταιρειών 
ειδικές συμφωνίες ή συνεργασίες και οι τυχόν μεταξύ τους συναλλαγές 
διεξάγονται με τους εκάστοτε συνήθεις όρους, εντός του πλαισίου και των 
ιδιαιτεροτήτων κάθε αγοράς. 
 

Αμοιβές μελών διοίκησης 

  

Δεν καταβλήθηκαν αμοιβές στα μέλη της Διοίκησης στη χρήση που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου 2018 και 2017 ενώ υφίσταται απαίτηση κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 
από μέλη της Διοίκησης ποσού Ευρώ 63.536 (31.12.2017: απαίτηση Ευρώ 990.513 

που τακτοποιήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της στη χρήση 2018) και υποχρέωση 
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 ποσού Ευρώ 89 χιλ. (31.12.2017: Ευρώ -).  
 

24.  Μερίσματα  
 

Με βάση την Ελληνική νομοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται κάθε χρήση να 
διανέμουν στους μετόχους τους, το 35% των κερδών μετά από φόρους και μετά 
την κράτηση για τακτικό αποθεματικό. 
 

Τον Δεκέμβριο 2018 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις αποφάσισε την 
διανομή μερίσματος ύψους Ευρώ 1.385.439 προς τον προνομιούχο μέτοχο της 
Εταιρείας. Από το ποσό αυτό καταβλήθηκε έως την 31.12.2018 ποσό Ευρώ 
1.000.000, ποσό ύψους Ευρώ 95.000 καταβλήθηκε μέχρι την ημερομηνία έγκρισης 
των οικονομικών καταστάσεων ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους Ευρώ 290.439 
αναμένεται να καταβληθεί μέχρι τα τέλη της χρήσης 2019. 

 

Την 03/09/2019 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν πρότεινε τη διανομή 
μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2018. Η πρόταση αυτή τελεί υπό την έγκριση 
της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 
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25. Στόχοι και πολιτικές προγράμματος διαχείρισης 
χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως 
κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια), πιστωτικό 
κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.  Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του 
κινδύνου της Εταιρείας έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις που 
μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηματοοικονομική απόδοση της 
Εταιρείας. 
 

Η διαχείριση του κινδύνου παρακολουθείται από τη Διεύθυνση 
Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης της Εταιρείας η οποία συντονίζει την πρόσβαση 
στις εγχώριες και διεθνείς χρηματαγορές και διαχειρίζεται τους 
χρηματοοικονομικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία. Η Διεύθυνση 
Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή 
δανειοληπτικές δραστηριότητες της Εταιρείας. 
 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της κατάστασης 
οικονομικής θέσης περιλαμβάνουν διαθέσιμα, απαιτήσεις, βραχυπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 
 

Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα με στόχο 
την αντιστάθμιση ανάληψης κινδύνων. Η Εταιρεία δεν συμμετέχει σε 
χρηματοοικονομικά εργαλεία που θα μπορούσαν να την εκθέσουν σε 
διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών ξένων νομισμάτων και επιτοκίων. 
 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο και διενεργεί συναλλαγές σε 
συνάλλαγμα.  Ως εκ τούτου, εκτίθεται στις διακυμάνσεις συναλλαγματικών 
ισοτιμιών.  Η έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγματικούς κινδύνους προέρχεται 
κυρίως από εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα που αφορούν εισαγωγές ή 
εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Η διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι δεν 
υφίστανται σημαντικοί κίνδυνοι από την διαφοροποίηση συναλλαγματικών 
ισοτιμιών λόγω του μικρού όγκου των συναλλαγών. 

 

Κίνδυνος επιτοκίου 
 

Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές της Εταιρείας δεν επηρεάζονται 
σημαντικά από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων. Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων για 
τις υποχρεώσεις και επενδύσεις παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση. 



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31 Δεκεμβρίου 2018 
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

  67 

Πολιτική της Εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων 
καθώς και τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Εταιρείας. 
 

Η Εταιρεία χρηματοδοτεί τις επενδύσεις της καθώς και τις ανάγκες της σε κεφάλαια 
κίνησης μέσω τραπεζικού δανεισμού, με αποτέλεσμα να επιβαρύνει τα 
αποτελέσματα της με χρεωστικούς τόκους. Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια  
(μεταβολή των επιτοκίων βάσης δανεισμού (EURIBOR) θα έχουν αρνητική 
επίπτωση στα αποτελέσματα καθώς η Εταιρεία θα επιβαρύνεται με επιπλέον 
κόστος δανεισμού. Η διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι δεν υφίστανται σημαντικοί 
κίνδυνοι από πιθανή μεταβολή των επιτοκίων. 
 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις μεταβολές στα αποτελέσματα προ φόρων της 
Εταιρείας (μέσω των επιπτώσεων που έχουν τα υπόλοιπα των δανείων στο τέλος 
της χρήσης με κυμαινόμενο επιτόκιο στα αποτελέσματα) σε πιθανές αλλαγές 
επιτοκίων, κρατώντας όλες τις άλλες μεταβλητές σταθερές: 
 

 
 

Σημείωση: Ο παραπάνω πίνακας δεν περιλαμβάνει την θετική επίπτωση των 
εισπραχθέντων τόκων από τις καταθέσεις καθώς τα ποσά είναι ασήμαντα.  

   

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου έναντι των 
συμβαλλομένων μερών λόγω κυρίως της μεγάλης διασποράς του πελατολογίου. 
Η έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή 
βάση.   
 

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. Για 
ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζημίες από απαξίωση. 
Στο τέλος του έτους η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός 
πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση ή από 
πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. 

Νόμισμα Μεταβλητότητα 
Επιτοκίων

Επίδραση στα 
αποτελέσματα 

προ φόρων
1% -36

-1% 36

1% -52

-1% 52

Ανάλυση Ευαισθησίας των Δανείων σε Μεταβολές Επιτοκίων

(ποσά σε χιλιάδες €)

ποσά χρήσης 2018
EUR

ποσά χρήσης 2017
EUR
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Επίσης όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, η Εταιρεία συναλλάσσεται μόνο με 
αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υψηλής πιστοληπτικής 
διαβάθμισης.  

 

Κίνδυνος ρευστότητας  
 

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του 
κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών 
πιστώσεων. 
 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από 
έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας, μέσω των συνεργαζόμενων 
τραπεζών, να εξασφαλίζει τα αναγκαία πιστωτικά όρια χρηματοδότησης. 

 

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί κατά περίπτωση ειδικά χρηματοοικονομικά εργαλεία (π.χ. 
leasing, factoring κ.α.). 
Επίσης η Εταιρεία με διασπορά σε μεγάλο πλήθος πελατών περιορίζει τους 
κινδύνους ρευστότητας. 
 

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ημερομηνίες λήξεως των 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017 αντίστοιχα, 
με βάση τις πληρωμές που απορρέουν από τις σχετικές συμβάσεις και 
συμφωνίες, σε μη προεξοφλημένες τιμές: 
 

 
 

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 

Λιγότερο 
Ποσά χρήσης 2018 από 3 μήνες Έως 12 μήνες 1 με 2 έτη 2 με 5 έτη > 5 έτη Σύνολο 
(ποσά σε χιλιάδες €)

Εμπορικές υποχρεώσεις 5.656 - - - - 5.656

Λοιπές βραχ. υποχρεώσεις & δεδ. έξοδα 763 - - - - 763

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις - - 121 - - 121

Δανειακές υποχρεώσεις 399 337 907 620 325 2.588

6.818 337 1.028 620 325 9.128

Λιγότερο 
Ποσά χρήσης 2017 από 4 μήνες Έως 12 μήνες 1 με 2 έτη 2 με 5 έτη > 5 έτη Σύνολο 
(ποσά σε χιλιάδες €)

Εμπορικές υποχρεώσεις 2.545 - - - - 2.545

Λοιπές βραχ. υποχρεώσεις & δεδ. έξοδα 903 - - - - 903

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις - - 166 121 - 287

Δανειακές υποχρεώσεις 229 334 900 913 488 2.864

3.677 334 1.066 1.034 488 6.599
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στην περίπτωση ανοδικών τιμών και τη μείωσή του στην περίπτωση πτωτικών 
τάσεων. Η Εταιρεία, 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. 

 

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 νέο και των λοιπών αποθεματικών.  

 

Η Εταιρεία ελέγχει την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων χρησιμοποιώντας τον δείκτη  
συνολικού δανεισμού προς τα ίδια κεφάλαια.  
 

  2018 2017 

Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις   1.852.754 2.302.666 

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις  735.478 561.135 

Δανεισμός  2.588.232 2.863.801 

            
Ίδια Κεφάλαια  25.094.611 19.802.128 

 
Σύνολο δανείων/Ίδια Κεφάλαια  10,31 14,46 

 

 

Η Εταιρεία παρακολουθεί τον δείκτη αποτελέσματα προ φόρων, 
χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) και παραθέτει 
τον υπολογισμό του, καθώς αυτός δεν ορίζεται επακριβώς στα Δ.Π.Χ.Α. όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

  2018 2017 

Κέρδη προ φόρων    2.348.349 2.725.018 

Πλέον: Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα (σημ. 4ζ)  80.242 123.731 

Πλέον: Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων 
στοιχείων (σημ. 4θ) 

 

753.591 993.563 

Μείον: Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (σημ. 4β)  (11.533) (11.042) 

Λειτουργικά κέρδη ( EBITDA)  3.170.649 3.831.270 
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26. Χρηματοοικονομικά μέσα – Εύλογη αξία 

 
Η εύλογη αξία ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου είναι η τιμή που θα λάμβανε 
κάποιος για την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή που θα κατέβαλε κάποιος 
για τη μεταβίβαση μιας υποχρέωσης σε μια κανονική συναλλαγή μεταξύ 
συμμετεχόντων στην αγορά κατά την ημερομηνία επιμέτρησης. Η εύλογη αξία των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης 
Δεκεμβρίου 2018 προσδιορίστηκε με την καλύτερη δυνατή εκτίμηση από τη 
Διοίκηση. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ή είναι αυτά 
περιορισμένα από ενεργές χρηματαγορές οι αποτιμήσεις των εύλογων αξιών 
έχουν προκύψει από την εκτίμηση της Διοίκησης σύμφωνα με τις διαθέσιμες 
πληροφορίες που υπάρχουν. 

 

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και τη 
γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων ανά 
μέθοδο αποτίμησης: 
 

Επίπεδο 1: Διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές 
για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις,  
Επίπεδο 2: Λοιπές  τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σημαντική 
επίδραση στην καταγεγραμμένη εύλογη αξία είναι παρατηρήσιμες, είτε άμεσα είτε 
έμμεσα,  
Επίπεδο 3: Τεχνικές που χρησιμοποιούν δεδομένα που έχουν σημαντική επίδραση 
στην καταγεγραμμένη  εύλογη αξία και  δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα 
δεδομένα της αγοράς. 
 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων 1 και 
2, ούτε μεταφορές εντός και εκτός του επιπέδου 3 για την μέτρησή της εύλογης 
αξίας. 

 

Τα ποσά που εμφανίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις για τα ταμειακά 
διαθέσιμα, τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, τις εμπορικές και λοιπές 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις καθώς και τις βραχυπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες τους λόγω της 
βραχυπρόθεσμης λήξης τους. Οι εύλογες αξίες των μακροπροθέσμων δανείων 
είναι σχεδόν ίδια με την εύλογη επειδή τα δάνεια αυτά είναι σε τοπικό νόμισμα και 
έντοκα με κυμαινόμενο επιτόκιο. 
 

Παρακάτω, παρουσιάζεται μία σύγκριση, ανά κατηγορία, των λογιστικών και 
εύλογων αξιών όλων των χρηματοοικονομικών προϊόντων της Εταιρείας, τα 
οποία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις: 
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Δεν υφίστανται διαφορές μεταξύ των εύλογων αξιών και των αντίστοιχων 
λογιστικών αξιών των χρηματοοικονομικών στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού. 
Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. 

 

27.  Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
  

α. Εκκρεμοδικίες – Δικαστικές Υποθέσεις 

 

Η Διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας εκτιμούν ότι δεν 
υπάρχουν σημαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών 
οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση, στην 
χρηματοοικονομική θέση ή στα αποτελέσματα της λειτουργίας της Εταιρείας.  

 

β.  Εγγυητικές επιστολές  
 

Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων κατά την 31.12.2018 
και 31.12.2017. 

 

γ. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

 

Ο έλεγχος για την έκδοση της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης για τις 
χρήσεις 2011-2017 διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές της Εταιρείας 
σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και του άρθρου 
65α του Ν. 4174/2013. Από τους ελέγχους αυτούς δεν προέκυψαν πρόσθετες 
φορολογικές υποχρεώσεις.  
 

Για τη χρήση 2018 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α του Ν. 
4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό 
πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών 

καταστάσεων της χρήσεως 2018. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού 
ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές 
δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

31.12.2018 31.12.2017 Ιεραρχία Εύλογης Αξίας
(Ποσά σε χιλ. €)
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικές απαιτήσεις 2.792 1.573 Επίπεδο 3
Χρηματικά διαθέσιμα 8.780 8.035 Επίπεδο 1

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια 1.853 2.303 Επίπεδο 2
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 735 561 Επίπεδο 2
Εμπορικές υποχρεώσεις 5.656 2.545 Επίπεδο 3

Εύλογη αξία



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31 Δεκεμβρίου 2018 
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

  72 

δ. Υποχρεώσεις από λειτουργικές μισθώσεις 

 

Την 31η Δεκεμβρίου 2018 η Εταιρεία είχε συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης που 
αφορούν την ενοικίαση ακινήτων και μεταφορικών μέσων και λήγουν σε 
διάφορες ημερομηνίες έως τον Δεκέμβριο 2030 και τον Οκτώβριο του 2021 

αντίστοιχα. 

 

Τα μισθώματα περιλαμβάνονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση συνολικού 
εισοδήματος της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 και ανέρχονται σε 
Ευρώ 28.573 (31.12.2017: Ευρώ 25.823). 

 

Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα βάσει μη ακυρώσιμων συμβολαίων 
λειτουργικής μίσθωσης την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017 έχουν ως ακολούθως: 
 

  31.12.2018 31.12.2017 

Πληρωτέες    

Εντός 1 έτους       35.537        25.823 

Από 1 μέχρι 5 έτη       54.373        40.923  

Πάνω από 5 έτη       49.303        56.346  

     139.213       123.092  

 

28. Γεγονότα μετά την ημερομηνία των Οικονομικών Καταστάσεων   
 

Δεν υπήρξαν γεγονότα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων της 31ης 
Δεκεμβρίου 2018, που να επηρεάζουν σημαντικά την κατανόηση αυτών των 
Οικονομικών Καταστάσεων και θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να 
διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων. 
 

 

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος  Ο Αντιπρόεδρος                               Ο Διευθυντής  
                        των Οικονομικών Υπηρεσιών    
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