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Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή

Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο «ΡΗΓΑ ΠΛΑΣΙΚΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ &
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»
Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Γνώμη με Δπιυύλαξη
Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «ΡΗΓΑ ΠΛΑΣΙΚΑ ΑΝΩΝΤΜΟ
ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (ε Δηαηξεία), νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηνλ ηζνινγηζκό ηεο
31εο Γεθεκβξίνπ 2017, ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ θαη κεηαβνιώλ θαζαξήο ζέζεο ηεο ρξήζεσο πνπ
έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη ην ζρεηηθό πξνζάξηεκα.
Καηά ηε γλώκε καο, εθηόο από ηηο επηπηώζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ κλεκνλεύνληαη ζηελ παξάγξαθν ηεο
έθζεζήο καο “Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε”, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ
εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο «ΡΗΓΑ ΠΛΑΣΙΚΑ ΑΝΩΝΤΜΟ
ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο
επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν.4308/2014 όπσο ηζρύεη.
Βάση για Γνώμη με Δπιυύλαξη
Από ηνλ έιεγρν καο πξνέθπςαλ ηα εμήο: 1) Σηηο απαηηήζεηο από πειάηεο πεξηιακβάλνληαη θαη
επηζθαιείο-επίδηθεο απαηηήζεηο, ζπλνιηθνύ πνζνύ επξώ 550.000,00 πεξίπνπ, γηα ηηο νπνίεο ε εηαηξεία
έρεη ζρεκαηηζηεί πξόβιεςε γηα ηελ θάιπςε δεκηώλ από ηε κε ξεπζηνπνίεζε κέξνπο ησλ επίδηθσλ απηώλ
απαηηήζεσλ πνζνύ επξώ 305.285,34. Με βάζε ηνλ έιεγρό καο εθηηκνύκε όηη ε ζρεκαηηζζείζα από ηελ
εηαηξία πξόβιεςε ππνιείπεηαη θαηά πνζό επξώ 20.000,00 πεξίπνπ, ηνπ πνζνύ πνπ έπξεπε λα έρεη
ζρεκαηηζηεί. Λόγσ ηνπ κε ζρεκαηηζκνύ ηεο πξόβιεςεο απηήο, ε αμία ησλ απαηηήζεσλ από πειάηεο, ηα
ίδηα θεθάιαηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο θιεηόκελεο θαη ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο εκθαλίδνληαη ηζόπνζα
απμεκέλα θαηά πνζό επξώ 20.000,00 θαη 31.000,00 αληίζηνηρα. 2) Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθώλ
αξρώλ, πνπ πξνβιέπνληαη από ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα, δελ ζρεκαηίδεηαη πξόβιεςε γηα
απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία. Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017, ην ζπλνιηθό
ύςνο ηεο κε ζρεκαηηζζείζαο πξόβιεςεο αλέξρεηαη ζε επξώ 49.000, κε ζπλέπεηα νη πξνβιέςεηο λα
εκθαλίδνληαη κεησκέλεο θαηά 49.000 επξώ, ηα ίδηα θεθάιαηα λα εκθαλίδνληαη ηζόπνζα απμεκέλα θαη ηα
απνηειέζκαηα ηεο θιεηόκελεο θαη ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά πνζό επξώ
5.000,00 θαη 8.000,00 αληίζηνηρα.
Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ (ΓΠΔ) όπσο απηά έρνπλ
ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. Οη επζύλεο καο, ζύκθσλα κε ηα πξόηππα απηά πεξηγξάθνληαη
πεξαηηέξσ ζηελ παξάγξαθν ηεο έθζεζήο καο “Δπζύλεο Διεγθηή γηα ηνλ Έιεγρν ησλ Οηθνλνκηθώλ
Καηαζηάζεσλ”. Δίκαζηε αλεμάξηεηνη από ηελ Δηαηξεία ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Γενληνινγίαο γηα
Δπαγγεικαηίεο Διεγθηέο ηνπ Σπκβνπιίνπ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Γενληνινγίαο Διεγθηώλ, όπσο απηόο έρεη
ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη ηηο απαηηήζεηο δενληνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν
ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζηελ Διιάδα θαη έρνπκε εθπιεξώζεη ηηο δενληνινγηθέο καο ππνρξεώζεηο
ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηνπ πξναλαθεξόκελνπ Κώδηθα Γενληνινγίαο.
Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια λα παξέρνπλ
βάζε γηα γλώκε κε επηθύιαμε.

Άλλερ Πληπουοπίερ
Η δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο. Οη άιιεο πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ
Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, γηα ηελ νπνία γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά ζηελ “Έθζεζε
επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ”, αιιά δελ πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
θαη ηελ έθζεζε ειέγρνπ επί απηώλ.
Η γλώκε καο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ δελ θαιύπηεη ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο θαη δελ εθθξάδνπκε
κε ηε γλώκε απηή νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζπκπέξαζκα δηαζθάιηζεο επί απηώλ.
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Σε ζρέζε κε ηνλ έιεγρό καο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ε επζύλε καο είλαη λα αλαγλώζνπκε ηηο
άιιεο πιεξνθνξίεο θαη, κε ηνλ ηξόπν απηό, λα εμεηάζνπκε εάλ νη άιιεο πιεξνθνξίεο είλαη νπζησδώο
αζπλεπείο κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή ηηο γλώζεηο πνπ απνθηήζακε θαηά ηνλ έιεγρν ή αιιηώο
θαίλεηαη λα είλαη νπζησδώο εζθαικέλεο. Δάλ, κε βάζε ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπκε εθηειέζεη, θαηαιήμνπκε
ζην ζπκπέξαζκα όηη ππάξρεη νπζηώδεο ζθάικα ζε απηέο ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο, είκαζηε ππνρξεσκέλνη
λα αλαθέξνπκε ην γεγνλόο απηό. Γελ έρνπκε ηίπνηα λα αλαθέξνπκε ζρεηηθά κε ην ζέκα απηό,
Δςθύνερ τηρ Γιοίκησηρ επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4308/2014 όπσο ηζρύεη, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ
ειέγρνπ πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ε δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο
ηθαλόηεηαο ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο, γλσζηνπνηώληαο όπνπ ζπληξέρεη ηέηνηα
πεξίπησζε, ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα θαη ηε ρξήζε ηεο ινγηζηηθήο
αξρήο ηεο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο, εθηόο θαη εάλ ε δηνίθεζε είηε πξνηίζεηαη λα ξεπζηνπνηήζεη ηελ
Δηαηξεία ή λα δηαθόςεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο ή δελ έρεη άιιε ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή επηινγή από ην λα
πξνβεί ζ ’απηέο ηηο ελέξγεηεο.
Δςθύνερ Δλεγκτή για τον Έλεγσο των Οικονομικών Καταστάσεων
Οη ζηόρνη καο είλαη λα απνθηήζνπκε εύινγε δηαζθάιηζε γηα ην θαηά πόζν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,
ζην ζύλνιν ηνπο, είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο
θαη λα εθδώζνπκε έθζεζε ειεγθηή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε γλώκε καο. Η εύινγε δηαζθάιηζε ζπληζηά
δηαζθάιηζε πςεινύ επηπέδνπ, αιιά δελ είλαη εγγύεζε όηη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηα
ΓΠΔ, όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, ζα εληνπίδεη πάληα έλα νπζηώδεο
ζθάικα, όηαλ απηό ππάξρεη. Σθάικαηα δύλαηαη λα πξνθύςνπλ από απάηε ή από ιάζνο θαη ζεσξνύληαη
νπζηώδε όηαλ, κεκνλσκέλα ή αζξνηζηηθά, ζα κπνξνύζε εύινγα λα αλακέλεηαη όηη ζα επεξέαδαλ ηηο
νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηώλ, πνπ ιακβάλνληαη κε βάζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Ωο θαζήθνλ ηνπ ειέγρνπ, ζύκθσλα κε ηα ΓΠΔ όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία,
αζθνύκε επαγγεικαηηθή θξίζε θαη δηαηεξνύκε επαγγεικαηηθό ζθεπηηθηζκό θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ
ειέγρνπ. Δπίζεο:
 Δληνπίδνπκε θαη αμηνινγνύκε ηνπο θηλδύλνπο νπζηώδνπο ζθάικαηνο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,
πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο, ζρεδηάδνληαο θαη δηελεξγώληαο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ
αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θηλδύλνπο απηνύο θαη απνθηνύκε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ είλαη επαξθή θαη
θαηάιιεια γηα λα παξέρνπλ βάζε γηα ηελ γλώκε καο. Ο θίλδπλνο κε εληνπηζκνύ νπζηώδνπο
ζθάικαηνο πνπ νθείιεηαη ζε απάηε είλαη πςειόηεξνο από απηόλ πνπ νθείιεηαη ζε ιάζνο, θαζώο ε
απάηε κπνξεί λα εκπεξηέρεη ζπκπαηγλία, πιαζηνγξαθία, εζθεκκέλεο παξαιείςεηο, ςεπδείο
δηαβεβαηώζεηο ή παξάθακςε ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ.
 Καηαλννύκε ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό
ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηελ δηαηύπσζε γλώκεο
επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο.
 Αμηνινγνύκε ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην
εύινγν ησλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ γλσζηνπνηήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε Γηνίθεζε.
 Απνθαηλόκαζηε γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο ρξήζεο από ηε δηνίθεζε ηεο ινγηζηηθήο αξρήο ηεο
ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο θαη κε βάζε ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηήζεθαλ γηα ην εάλ
ππάξρεη νπζηώδεο αβεβαηόηεηα ζρεηηθά κε γεγνλόηα ή ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα ππνδειώλνπλ
νπζηώδε αβεβαηόηεηα σο πξνο ηελ ηθαλόηεηα ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο. Δάλ
ζπκπεξάλνπκε όηη πθίζηαηαη νπζηώδεο αβεβαηόηεηα, είκαζηε ππνρξεσκέλνη ζηελ έθζεζε ειεγθηή λα
επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ή εάλ απηέο
νη γλσζηνπνηήζεηο είλαη αλεπαξθείο λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηε γλώκε καο. Τα ζπκπεξάζκαηά καο
βαζίδνληαη ζε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηώληαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο έθζεζεο ειεγθηή. Ωζηόζν,
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κειινληηθά γεγνλόηα ή ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ε Δηαηξεία λα παύζεη λα
ιεηηνπξγεί σο ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα.
 Αμηνινγνύκε ηε ζπλνιηθή παξνπζίαζε, ηε δνκή θαη ην πεξηερόκελν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ, θαζώο θαη ην θαηά πόζν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
απεηθνλίδνπλ ηηο ππνθείκελεο ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλόηα κε ηξόπν πνπ επηηπγράλεηαη ε εύινγε
παξνπζίαζε.
Μεηαμύ άιισλ ζεκάησλ, θνηλνπνηνύκε ζηε δηνίθεζε, ην ζρεδηαδόκελν εύξνο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ
ειέγρνπ, θαζώο θαη ζεκαληηθά επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όπνησλ ζεκαληηθώλ
ειιείςεσλ ζηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ εληνπίδνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ καο.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λακβάλνληαο ππόςε όηη ε δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2 (κέξνο Β) ηνπ
Ν. 4336/2015, ζεκεηώλνπκε όηη:
α) Καηά ηε γλώκε καο ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ έρεη θαηαξηηζζεί ζύκθσλα κε
ηηο ηζρύνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 43α ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη ην πεξηερόκελν απηήο
αληηζηνηρεί κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2017.
β) Με βάζε ηε γλώζε πνπ απνθηήζακε θαηά ηνλ έιεγρό καο, γηα ηελ εηαηξεία «ΡΗΓΑ ΠΛΑΣΙΚΑ
ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ». θαη ην πεξηβάιινλ ηεο, δελ έρνπκε εληνπίζεη
νπζηώδεηο αλαθξίβεηεο ζηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο Σπκβνπιίνπ.

Αζήλα, 16 Ηνπιίνπ 2018
Ο ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ

ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΑΡ. ΣΑΜΑΣΙΟΤ
Α.Μ. ΟΔΛ 14771
πλεξγαδόκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε.
κέινο ηεο Crowe Horwath International
Φσθ. Νέγξε 3, 11257 Αζήλα
Αξ Μ ΟΔΛ 125
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ΙΟΛΟΓΙΜΟ ηεο 31/12/2017
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Με θπθινθνξνύληα ζηνηρεία
Δλζώκαηα πάγηα
Αθίλεηα
Λνηπόο εμνπιηζκόο
ύλνιν

εκ.

31/12/2017

31/12/2016

6.1
6.1

377.817,54
131.240,40
509.057,94

395.726,42
129.266,81
524.993,23

7.1.1
7.1.2

18.000,00
1.893,70
19.893,70

18.000,00
2.430,08
20.430,08

528.951,64

545.423,31

1.657.478,39
554.333,42
2.211.811,81

1.643.083,02
568.977,53
2.212.060,55

4.516.013,11
187.770,16
16.861,58
30.639,43
33.936,36
4.785.220,64

4.606.683,15
72.409,88
10.128,72
14.997,39
73.932,63
4.778.151,77

ύλνιν θπθινθνξνύλησλ

6.997.032,45

6.990.212,32

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ

7.525.984,09

7.535.635,63

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο
Λνηπά
ύλνιν
ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ
Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δκπνξεύκαηα
Πξνθαηαβνιέο γηα θπθινθνξνύληα ζηνηρεία θαη ππεξεζίεο
ύλνιν
Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Λνηπέο απαηηήζεηο
Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
Πξνπιεξσκέλα έμνδα
Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
ύλνιν
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7.1.6
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ΠΑΘΗΣΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ
Καηαβιεκέλα θεθάιαηα
Κεθάιαην

εκ.

31/12/2017

31/12/2016

8

1.037.806,00

1.037.806,00

8
8

1.991.102,95
47.299,96
435.745,99
2.474.148,90

1.974.483,11
47.299,96
484.594,06
2.506.377,13

3.511.954,90

3.544.183,13

0,00
18.094,60
18.094,60

0,00
20.410,57
20.410,57

3.008.848,18
0,00
279.921,57
81.014,49
135.040,64
22.618,26
468.176,65
314,80
3.995.934,59

2.966.208,20
22.800,00
181.596,16
143.975,81
176.292,89
15.984,49
467.245,99
1.166,26
3.971.041,93

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ

4.014.029,19

3.991.452,50

ύλνιν Καζαξήο Θέζεο, Πξνβιέςεσλ θαη Τπνρξεώζεσλ

7.525.984,09

7.535.635,63

Απνζεκαηηθά θαη απνηειέζκαηα εηο λέν
Απνζεκαηηθά λόκσλ ή θαηαζηαηηθνύ
Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά
Απνηειέζκαηα εηο λέν
ύλνιν
ύλνιν θαζαξήο ζέζεο

Τπνρξεώζεηο
Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο
ύλνιν
Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Βξαρππξόζεζκα Σξαπεδηθά Γάλεηα
Βξαρππξόζεζκν κέξνο καθξνπξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ
Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο
Φόξνο εηζνδήκαηνο
Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε
Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Λνηπέο ππνρξεώζεηο
Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα
ύλνιν
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9.1.1
9.2.1
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ θαηά ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
εκ.

Κύθινο εξγαζηώλ (θαζαξόο)
Κόζηνο πσιήζεσλ
Μηθηό Απνηέιεζκα

10

Λνηπά ζπλήζε έζνδα
Έμνδα δηνίθεζεο
Έμνδα δηάζεζεο
Λνηπά έμνδα θαη δεκίεο
Απνκεηώζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (θαζαξό πνζό)
Κέξδε θαη δεκίεο από δηάζεζε κε θπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ

Έζνδα ζπκκεηνρώλ θαη επελδύζεσλ
Λνηπά έζνδα θαη θέξδε
Απνηέιεζκα πξν ηόθσλ θαη θόξσλ
Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Απνηέιεζκα πξν θόξσλ
Φόξνη εηζνδήκαηνο
Απνηέιεζκα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο
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10
10
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31/12/2017

31/12/2016

8.834.773,79
7.701.288,06
1.133.485,73

10.049.070,78
8.682.206,22
1.366.864,56

0,00

52,42

1.133.485,73
-372.667,72
-294.688,53
-51.130,26
13.427,05
1.634,40
6.732,86
6.125,20
442.918,73

1.366.916,98
-380.729,79
-297.168,79
-28.060,15
-41.542,64
0,00
8.747,51
3.999,02
631.262,14

5.963,92
169.181,61
279.701,04

0,00
154.837,12
476.425,02

81.014,49

143.975,81

198.686,55

332.449,21
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΔΩ κεηαβνιώλ θαζαξήο ζέζεο

Κεθάιαην
Τπόινηπν 1.1.2016
ρεκαηηζκόο ηαθηηθνύ απνζεκαηηθνύ
Γηαλνκέο ζηνπο θνξείο
Απνηειέζκαηα πεξηόδνπ
Τπόινηπν 31.12.2016
ρεκαηηζκόο ηαθηηθνύ απνζεκαηηθνύ
Γηαλνκέο κεξηζκάησλ
Απνηειέζκαηα πεξηόδνπ
Τπόινηπν 31.12.2017
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Απνζεκαηηθά
λόκσλ θαη
θαηαζηαηηθνύ

Αθνξνιόγεηα
απνζεκαηηθά

1.037.806,00

1.966.617,66
7.865,45

47.299,96

1.037.806,00

1.974.483,11
16.619,84

47.299,96

1.037.806,00

1.991.102,95

47.299,96
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Απνηειέζκαηα
εηο λέν
325.547,02
-7.865,45
-165.536,72
332.449,21
484.594,06
-16.619,84
-230.914,78
198.686,55
435.745,99

ύλνιν
3.377.270,64
0,00
-165.536,72
332.449,21
3.544.183,13
0,00
-230.914,78
198.686,55
3.511.954,90

Πξνζάξηεκα επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
ηεο
31εο Γεθεκβξίνπ 2017
(ύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 29 ηνπ Ν.4308/2014)
1. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ Δηαηξεία
α) Δπσλπκία: ΡΖΓΑ ΠΛΑΣΗΚΑ Α.Δ.Β.Δ
β) Ννκηθόο ηύπνο: Αλώλπκε εηαηξεία.
γ) Πεξίνδνο αλαθνξάο: 01.01.2017 - 31.12.2017
δ) Γηεύζπλζε ηεο έδξαο: Λ. Κεθηζίαο 250 Υαιάλδξη T.K.: 15231
ε) Αξ.Μ.Α.Δ.: 13819/04/Β/86/394
ΓΔ.ΜΖ.: 000316401000
ζη) Ζ δηνίθεζε εθηηκά όηη ε παξαδνρή ηεο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη ελδεδεηγκέλε γηα ηελ
θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
δ) Ζ εηαηξεία αλήθεη ζηελ θαηεγνξία κεζαία νληόηεηα.
ε) Ζ δηνίθεζε δειώλεη όηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζε πιήξε ζπκθσλία
κε ηνλ παξόληα λόκν.
ζ) Σα πνζά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ εθθξάδνληαη ζε επξώ, πνπ απνηειεί ην
ιεηηνπξγηθό λόκηζκα ηεο Δηαηξείαο.
η) Σα πνζά δελ έρνπλ ζηξνγγπινπνηεζεί εθηόο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.

2. Παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πξννπηηθή ηεο Δηαηξείαο σο ζπλερηδόκελεο
δξαζηεξηόηεηαο.
Ζ Δηαηξεία δηελήξγεζε ζρεηηθή αμηνιόγεζε θαη δελ εληόπηζε παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ
πξννπηηθή ηεο σο ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα.

3. Λνγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη
Ζ ζύληαμε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ πξνϋπνζέηεη ηελ άζθεζε θξίζεο θαη ηελ δηελέξγεηα
εθηηκήζεσλ από ηελ δηνίθεζε, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ, ηα
αλαγλσξηδόκελα πνζά ησλ εζόδσλ, εμόδσλ, πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, ππνρξεώζεσλ θαη γλσζηνπνηήζεσλ.
Απηέο νη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζόληνο θαη ζε ινηπνύο παξάγνληεο
πνπ ζεσξείηαη όηη είλαη εύινγα γηα ηηο πεξηζηάζεηο. Σα πξαγκαηηθά γεγνλόηα όκσο, κπνξεί λα δηαθέξνπλ από
απηέο ηηο εθηηκήζεηο. Οη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο παξαδνρέο επαλεθηηκνύληαη ζε ζπλερή βάζε.
Οη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο γίλνληαη θπξίσο γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ απνζβέζεσλ ησλ παγίσλ, ηηο
ζπκκεηνρέο, ηελ απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ηηο πξνβιέςεηο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο εύινγεο αμίαο εθόζνλ
επηιέγεηαη ε εθαξκνγή ηεο.
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3.1. Αθνινπζνύκελεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη
Ζ εηαηξεία γηα ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ εθαξκόδεη ηηο αθόινπζεο
ινγηζηηθέο αξρέο θαη κεζόδνπο, ζηα πιαίζηα ηεο βαζηθήο αξρήο ηνπ δνπιεπκέλνπ1.
3.1.1. Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
α) Αξρηθή θαηαρώξηζε
Σα ελζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεσο, ην νπνίν
πεξηιακβάλεη θάζε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα λα έιζεη ην ζηνηρείν ζηελ παξνύζα θαηάζηαζε ή ζέζε ή
επηδησθόκελε ρξήζε.
Δηδηθόηεξα ην θόζηνο ησλ ηδηνπαξαγόκελσλ πάγησλ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλεη ην θόζηνο πξώησλ πιώλ,
αλαιώζηκσλ πιηθώλ, εξγαζίαο θαη άιιν θόζηνο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην ελ ιόγσ πάγην ζηνηρείν.
Δπηπιένλ πεξηιακβάλεη κηα εύινγε αλαινγία ζηαζεξώλ θαη κεηαβιεηώλ εμόδσλ πνπ ζρεηίδνληαη έκκεζα κε
ην ηδηνπαξαγόκελν πάγην ζηνηρείν, ζην βαζκό πνπ ηα πνζά απηά αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο ή
παξαγσγήο. Ζ εηαηξεία δελ επηβαξύλεη ην θόζηνο ησλ ηδηνπαξαγόκελσλ πάγησλ ζηνηρείσλ καθξάο πεξηόδνπ
θαηαζθεπήο ή παξαγσγήο κε ηόθνπο εληόθσλ ππνρξεώζεσλ θαηά ην κέξνο πνπ αλαινγνύλ ζε απηό.
β) Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε
Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκνύληαη ζην απνζβέζηκν
θόζηνο (αξρηθό θόζηνο θηήζεσο, πιένλ θάζε κεηαγελέζηεξε δαπάλε πνπ πιεξνί ηνλ νξηζκό ηνπ
πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ, κείνλ ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη δεκίεο απνκεηώζεσο).
Οη απνζβέζεηο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή
ηνπο, ε νπνία εθηηκήζεθε σο αθνινύζσο:


Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα: 25 έηε.



Μεραλήκαηα - Σερληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ινηπόο κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο 10 έηε.



Μεηαθνξηθά κέζα επηβαηηθά 6,25 έηε.



Μεηαθνξηθά κέζα θνξηεγά θ.ιπ. 8,33 έηε.



Έπηπια θαη εμνπιηζκόο γξαθείσλ 10 έηε.



Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 5 έηε.

Εεκία απνκεηώζεσο θαηαρσξίδεηαη όηαλ εθηηκάηαη όηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ έρεη ππεξβεί ηελ
αλαθηήζηκε αμία ηνπ.
Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο ειέγρνληαη γηα απνκείσζε όηαλ
ππάξρνπλ ελδείμεηο όηη νη ινγηζηηθέο αμίεο ηνπο είλαη κεγαιύηεξεο από ηηο αλαθηήζηκεο. ηελ πεξίπησζε απηή
ππνινγίδεηαη ε αλαθηήζηκε αμία ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη αλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ππεξβαίλνπλ
ηελ εθηηκώκελε αλαθηήζηκε αμία, ε ζρεηηθή δηαθνξά θαηαρσξίδεηαη σο δεκία απνκείσζεο ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ. Σν αλαθηήζηκν πνζό ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ είλαη ην κεγαιύηεξν κεηαμύ ηεο εύινγεο
αμίαο (κείνλ ηα απαηηνύκελα γηα ηελ πώιεζε έμνδα) θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο απηώλ.
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γ) Γηαγξαθή
Σα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία δηαγξάθνληαη θαηά ηελ πώιεζή ηνπο ή αλ ε Δηαηξεία δελ αλακέλεη
κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε από ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ή ηελ πώιεζή ηνπο.
3.1.2. Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Γελ ππάξρνπλ
3.1.3. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
3.1.3.1. πκκεηνρέο
Οη ζπκκεηνρέο παξαθνινπζνύληαη ζην θόζηνο θηήζεσο ππνθείκελεο ζε έιεγρν απνκεηώζεσο ηεο αμίαο
ηνπο όηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο ή γεγνλόηα πνπ ππνδεηθλύνπλ όηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο ελδέρεηαη λα κελ είλαη
αλαθηήζηκε. Εεκίεο απνκεηώζεσο θαηαρσξίδνληαη όηαλ ε ινγηζηηθή αμία ησλ ζπκκεηνρώλ ππεξβαίλεη ηελ
αλαθηήζηκε αμία ηνπο. Ωο αλαθηήζηκε αμία ζεσξείηαη ε αμία ρξήζεσο πνπ είλαη ε παξνύζα αμία ησλ
αλακελόκελσλ κειινληηθώλ ρξεκαηνξνώλ από ηελ ζπκκεηνρή, ζηελ επόκελε πεληαεηία θαη ηεο
ππνιεηκκαηηθήο ηεο αμίαο ζην ηέινο ηεο πεληαεηίαο.
3.1.3.2. Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
α) Αξρηθή θαηαρώξηζε
Όια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεσο, δειαδή
ζην θόζηνο πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ απόθηεζε ηνπο. Σν θόζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ησλ
ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ (ή ηακεηαθώλ ηζνδύλακσλ) ή ηελ εύινγε αμία άιινπ αληαιιάγκαηνο πνπ δηαηέζεθε
γηα ηελ απόθηεζε, πιένλ δαπάλεο αγνξάο.
β) Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε
Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκνύληαη
ζην θόζηνο θηήζεώο ηνπο (νλνκαζηηθά πνζά) κείνλ ηπρόλ δεκίεο απνκεηώζεσο, εθηόο από ηα έληνθα
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία, όηαλ ηα πνζά, ν ρξόλνο ιήμεώο ηνπο ή ην επηηόθην είλαη
ζεκαληηθά, απνηηκνύληαη ζην απνζβέζηκν θόζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνύ επηηνθίνπ (ή κε ηε ζηαζεξή
κέζνδν).
Εεκία απνκεηώζεσο πξνθύπηεη όηαλ ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ είλαη κεγαιύηεξε από ην πνζό πνπ
ε νληόηεηα εθηηκά όηη ζα αλαθηήζεη από ην ζηνηρείν απηό.
Σν πνζό πνπ ε νληόηεηα εθηηκά όηη ζα αλαθηήζεη από έλα ρξεκαηννηθνλνκηθό πεξηνπζηαθό ζηνηρείν
είλαη ην κεγαιύηεξν από:


Σελ παξνύζα αμία ηνπ πνζνύ πνπ εθηηκάηαη όηη ζα ιεθζεί από ην πεξηνπζηαθό ζηνηρείν,
ππνινγηδόκελε κε ηε ρξήζε ηνπ αξρηθνύ πξαγκαηηθνύ επηηνθίνπ.



Σελ εύινγε αμία ηνπ ζηνηρείνπ, κεησκέλε κε ην απαηηνύκελν θόζηνο πσιήζεσο.

Οη δεκίεο απνκεηώζεσο θαηαρσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη αλαζηξέθνληαη σο θέξδε
ζε απηή, όηαλ νη ζπλζήθεο πνπ ηηο πξνθάιεζαλ πάςνπλ λα πθίζηαληαη. Αλαζηξνθή γίλεηαη κέρξη ηεο αμίαο
πνπ ζα είρε ην ζηνηρείν, εάλ δελ είρε θαηαρσξηζηεί δεκία απνκεηώζεσο.
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Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λόκηζκα απνηηκνύληαη κε ηελ ηζνηηκία ηνπ μέλνπ
λνκίζκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ. Οη ζρεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξίδνληαη
ζηα απνηειέζκαηα.
γ) Γηαγξαθή
Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθό πεξηνπζηαθό ζηνηρείν δηαγξάθεηαη όηαλ θαη κόλνλ όηαλ εθπλεύζνπλ ηα
ζπκβαηηθά δηθαηώκαηα επί ησλ ηακηαθώλ ξνώλ ηνπ ζηνηρείνπ ή κεηαβηβαζηνύλ νπζηαζηηθά όινη νη θίλδπλνη
θαη ηα νθέιε πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ θπξηόηεηα ηνπ ζηνηρείνπ απηνύ.
3.1.4. Φόξνη εηζνδήκαηνο
3.1.4.1. Σξέρσλ θόξνο
Ο ηξέρσλ θόξνο εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη:


Σνλ θόξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθύπηεη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρύνπζαο θνξνινγηθήο
λνκνζεζίαο.



Σνλ θόξν εηζνδήκαηνο θαη ηηο πξνζαπμήζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηνλ θνξνινγηθό έιεγρν.
Οη δηαθνξέο ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ, θαηαρσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο
ρξήζεσο, θαηά ηελ νπνία βεβαηώλνληαη από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη γίλνληαη απνδεθηέο από ηελ
Δηαηξεία.

3.1.5. Απνζέκαηα
α) Αξρηθή θαηαρώξηζε
Σα απνζέκαηα θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεσο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη θάζε δαπάλε πνπ
απαηηείηαη γηα λα έιζεη θάζε ζηνηρείν ησλ απνζεκάησλ ζηελ παξνύζα θαηάζηαζε ή ζέζε ή επηδησθόκελε
ρξήζε.
Δηδηθόηεξα ην θόζηνο ησλ ηδηνπαξαγόκελσλ απνζεκάησλ αλαιώζηκσλ πιηθώλ, εξγαζίαο θαη άιιν
θόζηνο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα ελ ιόγσ ζηνηρεία. Δπηπιένλ πεξηιακβάλεη κηα εύινγε αλαινγία ζηαζεξώλ
θαη κεηαβιεηώλ εμόδσλ πνπ ζρεηίδνληαη έκκεζα κε ην ηδηνπαξαγόκελν ζηνηρείν, ζην βαζκό πνπ ηα πνζά
απηά αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν παξαγσγήο.
β) Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε
Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο, ηα απνζέκαηα απνηηκνύληαη ζηελ θαη' είδνο ρακειόηεξε
ηηκή κεηαμύ ηνπ θόζηνπο θηήζεσο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Σν θόζηνο θηήζεσο
πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ κεληαίνπ ζηαζκηθνύ θόζηνπο. ηελ πεξίπησζε απνηηκήζεσο ζηελ
θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία, ε δεκία απνκεηώζεσο θαηαρσξίδεηαη σο θόζηνο πσιεζέλησλ, εθηόο αλ είλαη
ζεκαληηθή, νπόηε ελζσκαηώλεηαη ζην θνλδύιη «απνκεηώζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ».
3.1.6. Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Οη πξνθαηαβνιέο δαπαλώλ θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεσο (θαηαβαιιόκελα πνζά) θαη
απνηηκνύληαη κεηαγελέζηεξα ζην αξρηθό θόζηνο θηήζεσο, κείνλ ηα ρξεζηκνπνηεζέληα πνζά βάζεη ηεο αξρήο
ηνπ δνπιεπκέλνπ θαη ηπρόλ δεκίεο απνκεηώζεσο. Ζ απνκείσζε ησλ πξνθαηαβνιώλ δαπαλώλ αλαθέξεηαη
ζηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία ν ιήπηεο ηνπ ζρεηηθνύ πνζνύ δελ είλαη ζε ζέζε νύηε λα εθπιεξώζεη ηελ
δέζκεπζε πνπ αλέιαβε νύηε λα επηζηξέςεη ην ππόινηπν ηνπ πνζνύ.
Σα ινηπά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεσο
θαη απνηηκνύληαη κεηαγελέζηεξα ζηε ρακειόηεξε αμία κεηαμύ θόζηνπο θηήζεσο θαη αλαθηήζηκεο αμίαο,
δειαδή ηνπ πνζνύ πνπ αλακέλεηαη λα ιεθζεί.
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3.1.7. Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο
α) Αξρηθή θαηαρώξηζε θαη κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο, ηόζν θαηά ηελ αξρηθή θαηαρώξηζε, όζν θαη κεηαγελέζηεξα,
απνηηκνύληαη ζηα νλνκαζηηθά πνζά ηνπο, εθηόο από ηηο καθξνπξόζεζκεο ιήμεσο, νη νπνίεο απνηηκνύληαη ζην
απνζβέζηκν θόζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνύ επηηνθίνπ (ή κε ηε ζηαζεξή κέζνδν). Οη
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λόκηζκα απνηηκνύληαη κε ηελ ηζνηηκία ηνπ μέλνπ
λνκίζκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ. Οη ζρεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξίδνληαη
ζηα απνηειέζκαηα.
β) Γηαγξαθή
Μηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε δηαγξάθεηαη όηαλ θαη κόλνλ όηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε
εθπιεξώλεηαη, αθπξώλεηαη ή εθπλέεη, δειαδή όηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε πνπ ηελ δεκηνύξγεζε δελ
πθίζηαηαη πιένλ.
3.1.8. Με ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο
α) Αξρηθή θαηαρώξηζε θαη κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε
Οη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνύληαη κεηαγελέζηεξα ζην
νλνκαζηηθό πνζό πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκό ηνπο. Γηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ είηε
θαηά ηελ επαλεθηίκεζή είηε θαηά ην δηαθαλνληζκό ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ
θαηαρσξίδνληαη σο θέξδε ή δεκίεο ηεο πεξηόδνπ ζηελ νπνία πξνθύπηνπλ.
β) Γηαγξαθή
Μηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε δηαγξάθεηαη όηαλ θαη κόλνλ όηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε
εθπιεξώλεηαη, αθπξώλεηαη ή εθπλέεη, δειαδή όηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε πνπ ηελ δεκηνύξγεζε δελ
πθίζηαηαη πιένλ.
3.1.9. Πξνβιέςεηο
Οη πξνβιέςεηο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνύληαη κεηαγελέζηεξα ζην νλνκαζηηθό πνζό πνπ
αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκό ηνπο, εθηόο αλ ε απνηίκεζε ζηελ παξνύζα αμία ηνπ πνζνύ πνπ
αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκό ηνπο έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα πνζά ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
Δηδηθόηεξα, νη πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία, πνπ
πξνθύπηνπλ από πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ, θαηαρσξίδνληαη θαη απνηηκνύληαη ζηα πξνθύπηνληα
από ηε λνκνζεζία νλνκαζηηθά πνζά θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ.
3.1.10. Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο
Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ ιακβάλνληαη γηα απόθηεζε πάγησλ ζηνηρείσλ θαηαρσξίδνληαη σο
αλαβαιιόκελα έζνδα (έζνδα επόκελσλ πεξηόδσλ) θαη κεηαθέξνληαη ηκεκαηηθά ζηα απνηειέζκαηα σο έζνδα
θαη' αλαινγία ησλ απνζβέζεσλ ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία ειήθζεζαλ, ελώ απηέο πνπ ιακβάλνληαη
γηα θάιπςε εμόδσλ θαηαρσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα σο έζνδα ζηελ ίδηα πεξίνδν πνπ θαηαρσξίδνληαη θαη
ηα αληίζηνηρα έμνδα.

3.1.11. Έζνδα θαη έμνδα
Ζ εηαηξεία θαηαρσξίδεη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα, όηαλ απηά θαζίζηαληαη δνπιεπκέλα.
Δηδηθόηεξα:


Σα έζνδα από πώιεζε αγαζώλ θαηαρσξίδνληαη εληόο ηεο πεξηόδνπ ζηελ νπνία θαζίζηαληαη
δνπιεπκέλα θαη εθόζνλ πιεξνύληαη όιεο νη παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο:
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Μεηαβηβάδνληαη ζηνλ αγνξαζηή νη νπζηαζηηθνί θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
θπξηόηεηά ηνπο.



Σα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά από ηνλ αγνξαζηή.



Σα νηθνλνκηθά νθέιε από ηε ζπλαιιαγή κπνξνύλ λα απνηηκεζνύλ αμηόπηζηα θαη ζεσξείηαη
ζθόδξα πηζαλή ε εηζξνή ηνπο ζηελ νληόηεηα.

Σα έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ θαηαρσξίδνληαη κε ηε κέζνδν ηνπ πνζνζηνύ νινθιεξώζεσο.

3.1.12. ηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεσο
Σα θνλδύιηα ηεο θαζαξήο ζέζεσο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνύληαη κεηαγελέζηεξα ζηα
νλνκαζηηθά πνζά, πνπ έρνπλ ιεθζεί ή θαηαβιεζεί.
3.1.13. Δλδερόκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο
Σα ζηνηρεία απηά αθνξνύλ ελδερόκελα δηθαηώκαηα θαη δεζκεύζεηο αληίζηνηρα, ηα νπνία πξνθύπηνπλ
από γεγνλόηα ηνπ παξειζόληνο θαη ε ύπαξμή ηνπο ζα επηβεβαησζεί κόλν από ην αλ ζπκβνύλ ή δελ ζπκβνύλ
έλα ή πεξηζζόηεξα αβέβαηα κειινληηθά γεγνλόηα, ηα νπνία δελ είλαη πιήξσο ππό ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο.
Σα ζηνηρεία απηά γλσζηνπνηνύληαη ζηηο ζεκεηώζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
3.1.14. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ
Οη αμίεο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεώζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ,
πξνζαξκόδνληαη, εάλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε όηη δηνξζσηηθά γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία απηή
επηβάιινπλ πξνζαξκνγέο ηεο αμίαο ηνπο. Οη πξνζαξκνγέο απηέο γίλνληαη γηα ηέηνηα γεγνλόηα, σο ηελ
εκεξνκελία εγθξίζεσο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Σα κε δηνξζσηηθά,
κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ γεγνλόηα, γλσζηνπνηνύληαη εθόζνλ είλαη ζεκαληηθά, ζηηο ζεκεηώζεηο
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
3.1.15. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο
Οη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο αμηνινγνύληαη δηαξθώο θαη βαζίδνληαη ζηελ ηζηνξηθή εκπεηξία θαη ζε
άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αλακελόκελσλ κειινληηθώλ γεγνλόησλ πνπ, ππό ηηο παξνύζεο
ζπλζήθεο, αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ.
3.2. Μεηαβνιή ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ, κεηαβνιέο ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη δηόξζσζε
ζθαικάησλ πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ
3.2.1. Μεηαβνιή ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ
Οη κεηαβνιέο ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ, θαηαρσξίδνληαη κε αλαδξνκηθή επαλαδηαηύπσζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ όισλ ησλ πεξηόδσλ πνπ δεκνζηνπνηνύληαη καδί κε ηηο θαηαζηάζεηο ηεο
ηξέρνπζαο πεξηόδνπ, ώζηε ηα παξνπζηαδόκελα θνλδύιηα λα είλαη ζπγθξίζηκα.
ηελ παξνύζα πεξίνδν δελ πξνέθπςε αλάγθε ηέηνηαο κεηαβνιήο.
3.2.2 Μεηαβνιέο ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ
Οη κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαηαρσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν, ζηελ νπνία δηαπηζηώλεηαη όηη
πξνθύπηνπλ θαη επεξεάδνπλ απηή ηελ πεξίνδν θαη κειινληηθέο πεξηόδνπο, θαηά πεξίπησζε. Οη κεηαβνιέο
απηέο δελ θαηαρσξίδνληαη αλαδξνκηθά.
3.2.3. Γηόξζσζε ζθαικάησλ πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ
Οη δηνξζώζεηο ζθαικάησλ θαηαρσξίδνληαη κε ηελ αλαδξνκηθή δηόξζσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ όισλ ησλ πεξηόδσλ πνπ δεκνζηνπνηνύληαη καδί κε ηηο θαηαζηάζεηο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ.
Γελ πξαγκαηνπνηήζεθε δηόξζσζε ζθαικάησλ πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ.
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4. Παξεθθιίζεηο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί εύινγε παξνπζίαζε
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Όηαλ, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, ε εηαηξεία παξεθθιίλεη από ηελ εθαξκνγή κηαο δηαηάμεσο ηνπ λόκνπ
γηα λα εθπιεξώζεη ηελ ππνρξέσζε ηεο εύινγεο παξνπζηάζεσο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ,
γλσζηνπνηεί θαη αηηηνινγεί επαξθώο ηελ παξέθθιηζε απηή.
ηελ παξνύζα πεξίνδν δελ πξνέθπςε αλάγθε ηέηνηαο παξεθθιίζεσο.

5. ρέζεηο ελόο πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ή κηαο ππνρξεώζεσο κε πεξηζζόηεξα από έλα θνλδύιηα
ηνπ ηζνινγηζκνύ
Γελ ππάξρεη πεξηνπζηαθό ζηνηρείν ή ππνρξέσζε πνπ ζρεηίδεηαη κε πεξηζζόηεξα από έλα θνλδύιηα ηνπ
ηζνινγηζκνύ.

6. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελζώκαηα θαη άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
6.1. Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Πίλαθαο κεηαβνιώλ ελζώκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ
ηδηνρξεζηκνπνηνύκελσλ

Γήπεδα

Αμία θηήζεσο
Τπόινηπν 1.1.2017
Πξνζζήθεο πεξηόδνπ
Μεηώζεηο πεξηόδνπ
Τπόινηπν 31.12.2017

352.280,46
0,00
0,00
352.280,46

1.316.804,22
0,00
0,00
1.316.804,22

386.269.09
31.071,26
-10.581,61
406.522,38

0,00
0,00
0,00
0,00

1.273.358,26
17.908,88
0,00
1.291.267,14

256.765,92
24.441,75
-5.925,69
275.281,98

352.280,46

25.537,08

131.240,40

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο
Τπόινηπν 1.1.2017
Απνζβέζεηο πεξηόδνπ
Μεηώζεηο απνζβέζεσλ πεξηόδνπ
Τπόινηπν 31.12.2017
Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31.12.2017

Λνηπόο
εμνπιηζκόο

Κηίξηα

7. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
7.1 Απνηίκεζε ζην θόζηνο θηήζεσο
7.1.1. πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο
ΔΠΩΝΤΜΙΑ
ΠΛΑΣΤΛ Α.Δ.Β.Δ

ΔΓΡΑ
ΘΔ/ΚΖ

ΑΞΙΑ ΚΣΗΗ
ΤΜΜΔΣΟΥΗ

18.000,00

ΠΟΟΣΟ

30,00%

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ
ΔΤΡΩ ΣΔΛΔΤΣΑΙΟΤ
ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ

526.616,98

Γελ ζπλέηξεμε πεξίπησζε απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ ζπκκεηνρώλ ηεο εηαηξείαο ιακβαλνκέλνπ ππόςε ην
ζύλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ εηαηξεηώλ πνπ ζπκκεηέρεη ε εηαηξεία θαη ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμήο ηνπο.
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7.1.2. Λνηπά
ηα ινηπά πεξηιακβάλνληαη δνζκέλεο εγγπήζεηο ελνηθίσλ θαη ζε παξόρνπο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο.
7.1.3 Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
Σα ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πεξηέρνπλ κεξηζκαηαπνδείμεηο ηεο ΠΛΑΣΤΛ Α.Δ.Β.Δ.
7.1.4 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο αλαιύνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Πειάηεο (Υξεσζηηθά Τπόινηπα)
Γξακκάηηα εηζπξαθηέα
Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο
Απνκεηώζεηο αμίαο απαηηήζεσλ
ύλνιν

31.12.2017
2.557.521,55
26.900,00
2.236.876,90
-305.285,34
4.516.013,11

31.12.2016
2.489.657,90
59.400,00
2.376.337,64
-318.712,39
4.606.683,15

7.1.5 Λνηπέο απαηηήζεηο
Οη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιύνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:
Λνηπέο απαηηήζεηο
Διιεληθό Γεκόζην (Πξνθαηαβνιή Φόξνπ εηζνδήκαηνο)
Πξνθαηαβνιή κηζζνύ ζε εξγαδνκέλνπο
Απαηηήζεηο από πιεξσκέο θόξσλ ζπκςεθηζηέσλ
ύλνιν

31.12.2017
142.465,53
0,05
45.304,58
187.770,16

31.12.2016
68.364,92
322,23
3.722,73
72.409,88

7.1.6 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα αλαιύνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Σακείν
Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο
ύλνιν

31.12.2017
5.622,46
28.313,90
33.936,36

31.12.2016
8.568,54
65.364,09
73.932,63

8. Λνγαξηαζκνί θαζαξήο ζέζεσο
Σν θαηαβιεκέλν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξείαο δηαηξείηαη ζε 1.037.806,00 κεηνρέο θνηλέο κε
δηθαίσκα ςήθνπ κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο € 1,00 ε θάζε κία θαη αλέξρεηαη ζε € 1.037.806,00.
Σν ηαθηηθό απνζεκαηηθό € 301.935,90 ζρεκαηίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ θ.λ.
2190/1920.
Σα έθηαθηα απνζεκαηηθά πνζνύ € 1.689.167,05 ζρεκαηίζηεθαλ κε απνθάζεηο ησλ ηαθηηθώλ γεληθώλ
ζπλειεύζεσλ κε ζθνπό ηελ απηνρξεκαηνδόηεζε ηεο εηαηξείαο.
Σν αθνξνιόγεην απνζεκαηηθό € 47.299,96 ζρεκαηίζηεθε ζηηο πξνεγνύκελεο ρξήζεηο ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ επελδπηηθώλ λόκσλ 105503/89 θαη 3220/2004.
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9. Τπνρξεώζεηο
9.1 Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
9.1.1 Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Οη ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο αθνξνύλ καθξνρξόληα κίζζσζε Φνξηεγνύ Η.Υ. θαη αλαιύνληαη
ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:
Τπόινηπν ιήμεσο
Βξαρππξόζεζκν ηκήκα:
Έσο 1 έηνο
ύλνιν Βξαρππξόζεζκνπ ηκήκαηνο
Μαθξνπξόζεζκν ηκήκα:
1 έσο 2 έηε
2 έσο 5 έηε
ύλνιν καθξνπξόζεζκνπ ηκήκαηνο
Γεληθό ύλνιν

31/12/2017

31/12/2016
0,00
0,00

22.800,00
22.800,00

0,00

22.800,00

9.1.2 Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο
Ζ θίλεζε θξαηηθώλ επηρνξεγήζεσλ παξαηίζεηαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:
Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο
Τπόινηπν ελάξμεσο
Λεθζείζεο επηρνξεγήζεηο εληόο ηεο πεξηόδνπ
Αλαινγνύζεο επί ησλ απνζβέζεσλ επηρνξεγήζεηο
Τπόινηπν ιήμεσο

31.12.2017

31.12.2016

20.410,57
0,00
2.315,97
18.094,60

7.718,37
15.276,77
2.584,57
20.410,57

31.12.2017
279.921,57
0,00
279.921,57

31.12.2016
178.816,50
2.779,66
181.596,16

9.2 Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
9.2.1 Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο
Οη εκπνξηθέο ππνρξεώζεηο αλαιύνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:
Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο
Πξνκεζεπηέο (πηζησηηθά ππόινηπα)
Δπηηαγέο πιεξσηέεο
ύλνιν
9.2.2 Λνηπέο ππνρξεώζεηο
Οη ινηπέο ππνρξεώζεηο αλαιύνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:
Λνηπέο ππνρξεώζεηο
Πειάηεο (Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ)
Απνδνρέο πξνζσπηθνύ πιεξσηέεο
Γηθαηνύρνη ακνηβώλ
Μεξίζκαηα πιεξσηέα
ύλνιν
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31.12.2017
43.831,05
0,00
27.500,00
396.845,60
468.176,65

31.12.2016
86.501,79
0,00
36.408,00
344.336,20
467.245,99
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10. Έζνδα θαη έμνδα ζεκαληηθνύ πνζνύ ή ηδηαίηεξεο ζπρλόηεηαο ή ζεκαζίαο
Αθνινπζεί αλάιπζε απηώλ ησλ εζόδσλ θαη εμόδσλ ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο:
Έζνδα

31.12.2017

31.12.2016

Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ
Πσιήζεηο ππεξεζηώλ

8.833.997,79
776,00

10.048.286,78
784,00

ύλνιν

8.834.773,79

10.049.070,78

Έμνδα

31.12.2017

31.12.2016

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Φόξνη – ηέιε
Γηάθνξα έμνδα
Απνζβέζεηο πάγησλ ζηνηρείσλ

452.458,86
26.360,00
106.178,13
36.348,98
60.587,65
42.350,63

458.214,66
20.660,17
122.426,22
37.950,91
47.719,82
47.854,80

ύλνιν

724.284,25

734.826,58

Σν ζύλνιν ησλ αλσηέξσ εμόδσλ επηκεξίδεηαη ζηα έμνδα δηάζεζεο θαη δηνίθεζεο.
Λνηπά έμνδα θαη δεκίεο
Πξόζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο
Λνηπά κε ζπλήζε έμνδα
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ρξεσζηηθέο
ύλνιν
Λνηπά έζνδα θαη θέξδε
Λνηπά κε ζπλήζε έζνδα
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πηζησηηθέο
Αλαινγνύζεο ζηελ ρξήζε επηρνξεγήζεηο πάγησλ επελδύζεσλ
ύλνιν

31.12.2017

31.12.2016

41,22
626,55
50.462,49
51.130,26
31.12.2017

409,60
25.837,28
1.813,27
28.060,15
31.12.2016

581,08
2.315,97
3.228,15
6.125,20

3.999,02
0,00
0,00
3.999,02

Απνκεηώζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (θαζαξό πνζό)
Απνκείσζε αμίαο εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ
Έζνδα από αληηζηξνθή απνκείσζεο αμίαο εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ
ύλνιν

31.12.2017
-25.557,30
38.984,35
13.427,05

31.12.2016
-42.442,64
900,00
-41.542,64

Κέξδε θαη δεκίεο από δηάζεζε κε θπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ
Κέξδε από εθπνίεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ

31.12.2017
1.634,40

31.12.2016
0,00

Έζνδα ζπκκεηνρώλ θαη επελδύζεσλ

31.12.2017

31.12.2016

6.732,86

8.747,51

Μεξίζκαηα από ζπκκεηνρέο ζε εηαηξείεο

Σα έζνδα από ζπκκεηνρέο ζε εηαηξείεο αθνξνύλ ηα δηαλεκεζέληα κεξίζκαηα ηεο ρξήζεο 2016 εληόο
ηεο ρξήζεο 2017 από ηελ εηαηξεία Πιαζηύι Α.Δ.
11. Πξνηεηλόκελε δηάζεζε θεξδώλ
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Σν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην πξνηείλεη ζηελ πξνζερή ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηε δηάζεζε
ησλ θαζαξώλ κεηά από θόξνπο θεξδώλ σο αθνινύζσο:

Σαθηηθό απνζεκαηηθό
Πξώην κέξηζκα
Ακνηβέο Γηνηθ. πκβνπι
Τπόινηπν θεξδώλ εηο λέν
ύλνιν

31/12/2017
9.950,00
70.000,00
60.000,00
295.795,99
435.745,99

Ζ αλσηέξσ δηαλνκή ηειεί ππό ηελ έγθξηζε ηεο ηαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ.

12. Καηαβιεζέληα κεξίζκαηα ζηελ πεξίνδν
ηελ ρξήζε 2017, θαηαβιήζεθαλ κεξίζκαηα πνζνύ επξώ 230.914,78, από θέξδε ηεο πξνεγνύκελεο
ρξήζεσο 2016, ε δηαλνκή ησλ νπνίσλ απνθαζίζηεθε ζηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ.

13. Λνγηζηηθόο ρεηξηζκόο δεκηώλ πεξηόδνπ
Ζ θιεηόκελε ρξήζε παξνπζίαζε θεξδνθόξν απνηέιεζκα.

14. Καηεγνξίεο θαη ακνηβέο πξνζσπηθνύ
Ο κέζνο όξνο ησλ απαζρνινύκελσλ αλά θαηεγνξία αλέξρεηαη ζε άηνκα:
Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό
Δξγαηνηερληθό πξνζσπηθό
ύλνιν

31/12/2017
12
3
15

31/12/2016
12
3
15

Ζ εηαηξεία ζε ζρέζε κε ην απαζρνινύκελν πξνζσπηθό επηβαξύλζεθε κε ηα εμήο πνζά:
Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα
Κνηλσληθέο επηβαξύλζεηο & ινηπά βνεζήκαηα
Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία
ύλνιν

31/12/2017
354.659,40
97.799,46
0,00
452.458,86

31/12/2016
387.519,79
70.694,87
0,00
458.214,66

15. Πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζε κέιε δηνηθεηηθώλ, δηαρεηξηζηηθώλ θαη επνπηηθώλ
νξγάλσλ
Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα θνλδύιηα.

16. πκκεηνρέο ζε εηαηξείεο κε απεξηόξηζηε επζύλε ησλ εηαίξσλ
Γελ ππάξρνπλ.

17. ηνηρεία ηεο εηαηξείαο πνπ θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ
ηειηθνύ ζπλόινπ επηρεηξήζεσλ, κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηειεί ε εηαηξεία σο ζπγαηξηθή
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Ζ εηαηξεία, δελ έρεη ππνρξέσζε λα ζπληάμεη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νύηε

νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ππάξρεη ππνρξέσζε λα πεξηιεθζνύλ ζε ελνπνηεκέλεο
άιιεο εηαηξείαο πνπ λα έρεη ππνρξέσζε λα ζπληάμεη.
18. ηνηρεία ηεο εηαηξείαο πνπ θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
κεξηθνύ ζπλόινπ επηρεηξήζεσλ, κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηειεί ε εηαηξεία σο ζπγαηξηθή
Ζ εηαηξεία δελ αλήθεη ζε κεξηθό ζύλνιν επηρεηξήζεσλ γηα ην νπνίν ππάξρεη ππνρξέσζε λα
θαηαξηίδνληαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

19. Σόπνο ζηνλ νπνίν δηαηίζεληαη νη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
Γελ ζπληξέρεη πεξίπησζε.

20. Ακνηβέο ζε κέιε δηνηθεηηθώλ δηαρεηξηζηηθώλ θαη επνπηηθώλ νξγάλσλ
Ακνηβέο
ε κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ πνπ
αζθνύλ δηεπζπληηθά θαζήθνληα
ε δηεπζπληηθά ζηειέρε
ύλνιν

110.726,26
0,00
110.726,26

Κνηλσληθέο
επηβαξύλζεηο

ύλνιν

24.811,77
0,00
24.811,77

135.538,03
0,00
135.538,03

21. πλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε
Ζ εηαηξεία έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηηο θαησηέξσ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε θαη ζην ηέινο ηεο
ρξήζεσο έρεη ηα θαησηέξσ ππόινηπα απαηηήζεσλ ή ππνρξεώζεσλ από θαη πξνο ζπλδεκέλα κέξε:
31/12/2017
σξεπηηθέο πσιήζεηο
Πσιήζεηο αγαζώλ (εκπνξεπκάησλ)
Πσιήζεηο ππεξεζηώλ
σξεπηηθέο αγνξέο
Αγνξέο αγαζώλ (εκπνξεπκάησλ)
Αγνξέο παγίσλ
Παξνρέο πξνο ηε Γηνίθεζε
Μηζζνί θαη άιιεο βξαρππξόζεζκεο εξγαζηαθέο παξνρέο
Λνηπέο ακνηβέο θαη παξνρέο
Τπόινηπα απαηηήζεσλ ηέινπο ρξήζεσο
Απαηηήζεηο από πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ
Λνηπέο απαηηήζεηο

31/12/2016

1.626.133,21
94,00
1.626.227,21

1.434.114,28
0,00
1.434.114,28

136.149,20
0,00
136.149,20

637,00
0,00
637,00

135.538,03
0,00
135.538,03

143.047,48
0,00
143.047,48

747.082,66
16.861,58
763.944,24

881.688,46
10.128,72
891.817,18

22. Γηαθαλνληζκνί (ζπκθσλίεο) πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό κε ζεκαληηθέο ζεηηθέο ή
αξλεηηθέο επηπηώζεηο επί ηεο εηαηξείαο
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Γελ πθίζηαληαη ηέηνηνη δηαθαλνληζκνί.

23. Υξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο, εγγπήζεηο, θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο πνπ δελ
εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό
α) Υξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο
Γελ ππάξρνπλ.
β) Δγγπήζεηο
Γελ ππάξρνπλ.
γ) Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο
Ζ εηαηξεία έρεη ππαρζεί ζε έιεγρν Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ λ. 4174/2013 γηα ηελ ρξήζε 2017. Ο έιεγρνο απηόο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ε έθζεζε
θνξνινγηθήο ζπκκόξθσζεο πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
ρξήζεσο 2017. Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ πξνθύςνπλ πξόζζεηεο θνξνινγηθέο
ππνρξεώζεηο, εθηηκνύκε όηη απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηώδε επίδξαζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ
Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο κέρξη θαη ηε ρξήζε 2011. Γηα ηηο ρξήζεηο 2011 έσο θαη
2016, νη ζρεηηθέο εθζέζεηο θνξνινγηθήο ζπκκόξθσζεο έρνπλ ππνβιεζεί εκπξόζεζκα ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο
ρσξίο επηθπιάμεηο.

24. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ
Γελ ζπλέβεζαλ ηέηνηα γεγνλόηα.

Υαιάλδξη, 29 Ινπλίνπ 2018
Ο Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ
ύκβνπινο

Ο Αληηπξόεδξνο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

ΝΙΚΟΛΑΟ Π. ΡΗΓΑ
ΑΓΣ ΑΔ 024100

ΙΩΑΝΝΗ Π. ΡΗΓΑ
ΑΓΣ Υ080931
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