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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΠΛΑΣΤΙΚΑ Κ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/12/2016
Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε στην κρίση σας, τα υπό του κωδικοποιημένου
Ν.4308/2014 προβλεπόμενα χρηματοοικονομικά στοιχεία και καταστάσεις που περιλαμβάνουν
τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016, την κατάσταση αποτελεσμάτων, την κατάσταση
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και το Προσάρτημα των πληροφοριών και επεξηγήσεων σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014.
Από το σύνολο των χρηματοοικονομικών αυτών καταστάσεων, τις οποίες εμπρόθεσμα
το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σας επέδωσε, θα μπορέσετε να αξιολογήσετε την
ικανοποιητική εξέλιξη των χρηματοοικονομικών μεγεθών της εταιρείας και παράλληλα θα
έχετε τη δυνατότητα να εκτιμήσετε το απολύτως θετικό, κατά τη γνώμη μας πραγματοποιηθέν
από το Διοικητικό Συμβούλιο και τα στελέχη της εταιρείας έργο.
Συνοψίζοντας τα ανωτέρω υποβάλλουμε συνημμένα στη συνέλευσή σας, τις
προαναφερόμενες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές
και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.
1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας
Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσης 1/1/2016-31/12/2016 ανήλθε σε
15.386.959,76 ευρώ, έναντι 12.791.529,70 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή σημείωσε
αύξηση κατά 2.595.430,06 ευρώ ή σε ποσοστό 20,29%. Επίσης τα καθαρά κέρδη της χρήσης
προ φόρων ανήλθαν σε 2.500.047,44 ευρώ, έναντι 1.904.010,85 ευρώ, δηλαδή σημείωσαν
αύξηση 596.036,59 ευρώ ή σε ποσοστό 31,30% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση.
Σημειώνεται ακόμη ότι στην τρέχουσα χρήση πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις στον πάγιο
εξοπλισμό της εταιρείας, συνολικού ποσού ευρώ 3.850.732,80.
Το σύνολο των αποσβέσεων του πάγιου εξοπλισμού και των λοιπών άυλων στοιχείων
ανήλθε σε ευρώ 1.043.592,32.
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2. Οικονομική θέση της εταιρείας
Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2016 κρίνεται αρκετά
ικανοποιητική.
Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2016 ανέρχονται σε ποσό 11.153.617,48 ευρώ έναντι
9.640.687,86 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως.
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2016 και 2015
έχουν ως εξής:
Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

31/12/2016
9.823.528,77
20.713.417,85

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

10.889.889,08
20.713.417,85

47,43%

52,57%

31/12/2015
8.680.158,28
16.581.984,96
7.901.826,68
16.581.984,96

52,35%

47,65%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και
πάγιο ενεργητικό.
Καθαρή θέση
Σύνολο υποχρεώσεων

11.153.617,48
9.559.800,37

116,67%

9.640.687,86
6.941.297,10

138,89%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

9.559.800,37
20.713.417,85

46,15%

6.941.297,10
16.581.984,96

41,86%

Καθαρή θέση
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

11.153.617,48
20.713.417,85

53,85%

9.640.687,86
16.581.984,96

58,14%

9.640.687,86
7.901.826,68

122,01%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας
Καθαρή θέση
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

11.153.617,48
10.889.889,08

102,42%

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

9.823.528,77
6.060.790,35

162,08%

8.680.158,28
5.238.835,04

165,69%

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.
Κεφάλαιο κινήσεως
Κυκλοφορούν ενεργητικό

3.762.738.,42
9.823.528,77

38,30%

3.441.323,24
8.680.158,28

39,65%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το
οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και
Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).
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Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας
31/12/2016
2.885.170,19
15.386.959,76

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Κύκλος εργασιών (καθαρός)

18,75%

31/12/2015
2.109.805,96
12.791.529,70

16,49%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των
τόκων.
Αποτέλεσμα προ φόρων
Σύνολο εσόδων

2.500.047,44
15.390.156,06

16,24%

1.904.010,85
12.804.741,60

14,87%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα
συνολικά της έσοδα.
Αποτέλεσμα προ φόρων
Καθαρή θέση

2.500.047,44
11.153.617,48

22,41%

1.904.010,85
9.640.687,86

19,75%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.
Μικτά αποτελέσματα
Κύκλος εργασιών (καθαρός)

4.434.447,53
15.386.959,76

28,82%

3.545.314,76
12.791.529,70

27,61%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των
πωλήσεων της εταιρείας.
3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι
Οι δραστηριότητες της εταιρείας την εκθέτουν σε διάφορους χρηματοοικονομικούς
κινδύνους: Πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς, και κίνδυνο ρευστότητας. Η γενική πολιτική
διαχείρισης κινδύνου της εταιρείας εστιάζεται στην αβεβαιότητα των χρηματοοικονομικών
αγορών

και

αποσκοπεί

στο

να

ελαχιστοποιεί

πιθανές

αρνητικές

επιπτώσεις

στη

χρηματοοικονομική επίδοση, χρηματοοικονομική κατάσταση και ταμειακή ροή της εταιρείας.
Η εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, που είναι ο κίνδυνος, το αντισυμβαλλόμενο
μέρος να αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει όταν αυτά προκύπτουν. Η
εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους λόγω εκχώρησης απαιτήσεων
σε εταιρείες factoring.
Ο κίνδυνος αγοράς για την εταιρεία δεν υπάρχει.
Την 31/12/2016 η εταιρεία δεν ήταν εκτεθειμένη στις μεταβολές της αγοράς του
επιτοκίου.
Η εταιρεία παρουσιάζει σταθεροποίηση του κύκλου εργασιών παρά τις δυσκολίες που
έχουν διαμορφωθεί στο γενικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον.
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Για τη χρήση 2017 προβλέπεται η διατήρηση των βασικών οικονομικών μεγεθών της
εταιρείας και διατήρηση της σταθερής της πορείας.
4. Περιβάλλον
Ο σκοπός είναι να εξασφαλισθεί ότι η παραγωγή και διάθεση των προϊόντων της
εταιρείας επιβαρύνει, στο ελάχιστο δυνατό, το περιβάλλον και καταναλώνει τους ελάχιστους
δυνατούς φυσικούς πόρους.
Για την επίτευξη των παραπάνω η εταιρεία χρησιμοποιεί την παρακάτω μεθοδολογία.
•
μέχρι

να

Τα σκάρτα προϊόντα που παράγονται κατά την εκκίνηση της παραγωγής και
ρυθμιστεί

η

γραμμή

παραγωγής

οδηγούνται

στην

ανακύκλωση

και

επανατροφοδοτούνται στην παραγωγή.
•

Τα προϊόντα που προέρχονται από τις δοκιμαστικές παραγωγές καθώς και όλα

όσα απορρίπτονται οδηγούνται στην ανακύκλωση.
•

Οι συσκευασίες που απορρίπτονται, δηλαδή πλαστικά τσουβάλια υλικών,

χαρτοκιβώτια συγκεντρώνονται σε ειδικούς χώρους και διατίθενται σε εταιρίες που τα
ανακυκλώνουν
•

H επιχείρηση επενδύει στην αγορά νέων ηλεκτρικών μηχανών παραγωγής, οι

οποίες εξασφαλίζουν εξοικονόμηση ενέργειας έως και 70% σε σχέση με τις συμβατικές. Στόχος
της εταιρείας ειναι τα προσεχή έτη να αντικαταστήσει την πλειονότητα των συμβατικών
μηχανών παλαιότερης τεχνολογίας, με πλήρως ηλεκτρικές ή και υβριδικές μηχανές.
5. Ανθρώπινοι πόροι
Οι ανθρώπινοι πόροι θεωρούνται από την εταιρεία ως ένα από τα κύρια κεφάλαιά της.
Για τον λόγο αυτό γίνεται επιλογή του προσωπικού με βάση τις απαιτήσεις κάθε θέσης
εργασίας. Βασικά κριτήρια είναι η μόρφωση, η κατάρτιση, οι δεξιότητες, η εμπειρία και η
προσωπικότητα του. Αποτελεί πολιτική της εταιρίας η συνεχής βελτίωση των γνώσεων και
δεξιοτήτων του προσωπικού, ώστε να μπορεί να εξελιχθεί μέσα στην εταιρεία και να
ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της θέσης εργασίας του.
Το περιβάλλον εργασίας θεωρείται αποφασιστικός παράγοντας για την ποιότητα των
προϊόντων λόγω των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων που έχει σε αυτή.
Όσον αφορά τις φυσικές – περιβαλλοντικές συνθήκες έχει ληφθεί μέριμνα για τον καλό
αερισμό όλων των χώρων, ώστε να είναι ανεκτά τόσο η θερμοκρασία όσο και η ποιότητα του
αέρα. Όλοι οι παραγωγικοί χώροι θερμαίνονται. Ο φωτισμός επιτυγχάνεται χάρις στα
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παράθυρα- φεγγίτες και τους λαμπτήρες και είναι ανάλογος της φύσης της κάθε
δραστηριότητας. Οι δραστηριότητες παραγωγής και αποθήκευσης είναι στεγασμένα στους
παραπάνω χώρους. Η καθαριότητα και υγιεινή αποτελούν καθημερινή απασχόληση των
εργαζομένων που είναι επιφορτισμένοι με το έργο αυτό. Η τήρηση των συνθηκών ασφαλείας
γίνεται σύμφωνα με την μελέτη επικινδυνότητας και των κείμενων διατάξεων.
Στα πλαίσια της δημιουργίας θετικού κλίματος στο χώρο εργασίας η εταιρία, πλην των
ως άνω συνθηκών, φροντίζει για την ενδυνάμωση της ικανοποίησης του προσωπικού ώστε να
χαίρεται να εκτελεί την εργασία που του έχει ανατεθεί και να φέρει τα επιθυμητά
αποτελέσματα κατά την υλοποίησή της. Η παροχή ηθικών και οικονομικών κινήτρων καθώς
και η τοποθέτηση του προσωπικού σε θέσεις εργασίας που ανταποκρίνονται στις δεξιότητες
του αποτελούν εργαλεία διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.
Οι μισθοί καθορίζονται με βάση τις αρχές της εξάλειψης των διακρίσεων και των ίσων
ευκαιριών για όλους, ενισχύοντας έτσι την πολυμορφία και τις ίσες ευκαιρίες.
6. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης
Η εταιρεία, συνεχώς σχεδιάζει νέα προϊόντα με σκοπό την προσέλκυση νέων πελατών
και νέων αγορών ενώ βελτιώνει τα ήδη υπάρχοντα με στόχο τη μείωση του κόστους και κατ’
επέκταση την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.
7. Ακίνητα της εταιρίας
Ένα αγροτεμάχιο έκτασης 12.417,43 τ.μ. στο Δ.Δ. Μαλαμάτων, Δήμου Ευπαλίου ,
Νομού Φωκίδας το οποίο αποτιμάται στην αξία που εκτίμησε η επιτροπή του άρθρου 9 του
Κ.Ν.2190/20 , δηλαδή 102.714,60 €.
Ένα αγροτεμάχιο έκτασης 12.003,12 τ.μ. στο Δ.Δ. Μαλαμάτων, Δήμου Ευπαλίου,
Νομού Φωκίδας το οποίο αποτιμάται στην αξία κτήσης του, δηλαδή 211.000,00 € .
Ένα αγροτεμάχιο έκτασης 9.473,70 τ.μ. στο Δ.Δ. Μαλαμάτων, Δήμου Ευπαλίου,
Νομού Φωκίδας το οποίο αποτιμάται στην αξία κτήσης του, δηλαδή 250.000,00 €.
Ένα βιομηχανικό κτίριο επιφανείας 7.674,93 τ.μ. το οποίο παρουσιάζει αξία κτήσεως
την 31.12.2016 ποσό 3.127.331,72 ευρώ και στο οποίο έχουν διενεργηθεί αποσβέσεις
1.789.386,15 ευρώ, ενώ η αναπόσβεστη αξία είναι 1.337.945,57 ευρώ.
Στα παραπάνω ακίνητα έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης συνολικού ποσού
2.916.881,06 ευρώ υπέρ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ Κ ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΒΕΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
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8.

Υποκαταστήματα εταιρείας
Δεν υπάρχουν.

9.

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης
μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.
Δεν υπάρχουν.

Κύριοι Μέτοχοι,
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα
αποτελέσματα της χρήσεως 2016.
Μαλάματα, 15 Μαΐου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΡΩΝΗΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ Κ ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΒΕΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
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Εκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ-Κ.ΚΟΤΡΩΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΠΛΑΣΤΙΚΑΚ.ΚΟΤΡΩΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου
2016, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και
για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από
ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα
Ελέγχου,
πού
έχουν
ενσωματωθεί
στην
Ελληνική
Νομοθεσία
(ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση
εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από
ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων,
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι
επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης
των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής
εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης
την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που
χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα
για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ Κ ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΒΕΕ
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Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα:
1) Στις λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από προηγούμενες
χρήσεις, συνολικού ποσού ευρώ 200.χιλ. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που
προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη.
Με βάση τον έλεγχό μας εκτιμούμε ότι η εταιρία έπρεπε να σχηματίσει ισόποση πρόβλεψη για
να καλύψει πιθανές ζημίες. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης έχει σαν συνέπεια
να εμφανίζεται η αξία των λοιπών απαιτήσεων, τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων και η
καθαρή θέση της εταιρείας αυξημένα κατά το ανωτέρω ποσό.
2) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας
πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 230. χιλ., με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες
κατά ευρώ 230.χιλ., η καθαρή θέση να εμφανίζεται αυξημένη κατά ευρώ 230.χιλ. και τα
αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά ευρώ 40.χιλ.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην
παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας
«ΠΛΑΣΤΙΚΑ-Κ.ΚΟΤΡΩΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, τη
χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
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 Κωδ. Ν. 2190/1920 και το
περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης
που έληξε την 31/12/2016.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «ΠΛΑΣΤΙΚΑΚ.ΚΟΤΡΩΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες
στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
Αθήνα, 2 Ιουνίου 2017
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Άγγελος Αθ. Αγγελόπουλος
Αρ Μ. ΣΟΕΛ 15341
ΠΛΑΣΤΙΚΑ Κ ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΒΕΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
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Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

ΠΛΑΣΤΙΚΑ Κ ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΒΕΕ
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ΠΛΑΣΤΙΚΑ-Κ.ΚΟΤΡΩΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΜΑΛΑΜΑΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ, ΤΚ 330 56, ΕΥΠΑΛΙΟ
ΑΡ. Μ.Α.Ε 44201/15/Β/99/08
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 121595656000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Χρήσεως 2016

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016
Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το
Διοικητικό Συμβούλιο της «ΠΛΑΣΤΙΚΑ-Κ.ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΒΕΕ» την29η Μαΐου 2017.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΡΩΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 241090

ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 498784

ΠΛΑΣΤΙΚΑ Κ ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΒΕΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 770060
Αρ.Αδείας ΟΕΕ 28910
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Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
της «ΠΛΑΣΤΙΚΑ–Κ.ΚΟΤΡΩΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.». του 2016
Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της 31.12.2016
Ποσά σε Ευρώ
Σημείωση
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Γ.1
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Γ.1
Λοιπός εξοπλισμός
Γ.1
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Γ.1
Σύνολο
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα
στοιχεία υπό κατασκευή
Γ.2
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά
Γ.2
Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Γ.3
Εμπορεύματα
Γ.3
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Γ.3
Προκαταβολές για αποθέματα
Γ.3
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και
προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Γ.4
Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Γ.5
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Γ.6
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού

ΠΛΑΣΤΙΚΑ Κ ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΒΕΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

2016

2015

1.901.660,17
6.293.666,36
674.966,65
8.870.293,18

1.788.056,88
4.613.090,43
379.627,39
6.780.774,70

6.323,45
6.323,45

9.276,26
9.276,26

1.987.647,45

1.091.775,72

25.625,00
2.013.272,45
10.889.889,08

20.000,00
1.111.775,72
7.901.826,68

848.904,15
25.276,35
1.802.818,07
309.135,00

763.137,29
32.912,85
1.339.389,92
72.579,82

2.986.133,57

2.208.019,88

5.940.405,91 5.228.796,62
0,00
5.183,90
666.048,90
803.601,15
11.311,80
9.950,00
219.628,59
424.606,73
6.837.395,20 6.472.138,40
9.823.528,77 8.680.158,28
20.713.417,85 16.581.984,96
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Σημείωση
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Κρατικές επιχορηγήσεις
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων
δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και
υποχρεώσεων

ΠΛΑΣΤΙΚΑ Κ ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΒΕΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

2016

2015

Γ.7

1.758.000,00
1.758.000,00

1.758.000,00
1.758.000,00

Γ.8

893.745,17
6.301.060,22
72.296,54
2.128.515,55
9.395.617,48
11.153.617,48

823.745,17
5.369.417,33
84.429,85
1.605.095,51
7.882.687,86
9.640.687,86

Γ.10

3.079.126,17
419.883,85
3.499.010,02

1.702.462,06
0,00
1.702.462,06

Γ.11

2.738.306,11

2.506.120,87

779.734,98

539.678,20

1.998.443,63
177.076,35
105.487,85
151.190,82
98.887,67
11.672,94
6.060.790,35

1.849.198,63
68.798,68
30.083,67
135.451,41
103.636,86
5.836,72
5.238.835,04

9.559.800,37

6.941.297,10

Γ.8
Γ.8
Γ.8

Γ.9

Γ.9
Γ.12
Γ.13

Γ.14

20.713.417,85 16.581.984,96
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων της περιόδου 2016
Ποσά σε Ευρώ
Σημείωση
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων

Γ.15.1
Γ.16

Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα

Γ.15.2

2016

2015

15.386.959,76

12.791.529,70

(10.952.512,23)

(9.259.214,94)

4.434.447,53

3.532.314,76

3.196,30

13.211,90

4.437.643,83

3.545.526,66

Έξοδα διοίκησης

Γ.16

(851.484,38)

(753.516,65)

Έξοδα διάθεσης

Γ.16

(737.335,45)

(700.301,26)

Λοιπά έξοδα και ζημιές

(52.034,16)

(57.352,43)

Λοιπά έσοδα και κέρδη

88.380,35

75.449,64

2.885.170,19

2.109.805,96

179,43

30.898,85

(385.302,18)

(236.693,96)

2.500.047,44

1.904.010,85

(474.984,51)

(302.367,96)

2.025.062,93

1.601.642,89

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Γ.16

Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

ΠΛΑΣΤΙΚΑ Κ ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΒΕΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
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Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης της περιόδου 2016
Ποσά σε Ευρώ

Κεφάλαιο

Επιχορηγήσεις
επενδύσεων
παγίου ενεργ.

Αποθεματικά
νόμων &
κατ/κού

Αφορολόγητα
αποθεματικά

Αποτ/τα εις
νέο

Σύνολο

1.758.000,00

96.413,16

570.745,17

4.850.077,38

1.115.792,57

8.391.028,28

(11.983,31)

253.000,00

519.339,95

(772.339,95)

(11.983,31)

Διανομές στους φορείς

(340.000,00)

(340.000,00)

Αποτελέσματα περιόδου

1.601.642,89

1.601.642,89

Υπόλοιπο 01.01.2015
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και
διόρθωση λαθών
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Εσωτερικές μεταφορές

Υπόλοιπο 31.12.2015

1.758.000,00

84.429,85

823.745,17

5.369.417,33

1.605.095,51

9.640.687,86

(12.133,31)

70.000,00

931.642,89

(1.001.642,89)

(12.133,31)

Διανομές στους φορείς

(500.000,00)

(500.000,00)

Αποτελέσματα περιόδου

2.025.062,93

2.025.062,93

2.128.515,55

11.153.617,48

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Εσωτερικές μεταφορές

Υπόλοιπο 31.12.2016
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
« ΠΛΑΣΤΙΚΑ – Κ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε». ΤΟΥ 2016
ΜΑΛΑΜΑΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ, ΤΚ 330 56, ΕΥΠΑΛΙΟ
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Α.

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)

1.

Η εταιρεία λειτουργεί με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

2.

Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται
στην κατηγορία των μεσαίων οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.

3.

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με
τις διατάξεις του Ν. 4308/2014.

4.

Η έδρα της εταιρίας είναι στα Μαλάματα Φωκίδας και το site της εταιρίας είναι το
https://www.kotronis-plastics.gr

5.

Η διάρκεια της εταιρίας έχει οριστεί έως το έτος 2100.

6.

Η σύνθεση το Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Β.

Πρόεδρος & Διευθύνων
Συμβουλος

Γεώργιος Κοτρώνης

Αντιπρόεδρος

Αυγουστινος Κοτρώνης

Μέλος

Λαμπρινή Κοτρώνη

Μέλος

Γεώργιος Λεονάρδος

Μέλος

Ελευθέριος Αντωνακάκης

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 άρθρου 29)

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η
εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.
1.

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις
αναλογούσες αποσβέσεις. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα κτίρια αποσβένονται με ετήσιο
συντελεστή απόσβεσης 4%, (συντελεστής του Ν 4172/2013) που αντανακλά την
εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

2.

Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις αναλογούσες
αποσβέσεις. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές
απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους:
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3.

α/α

Περιγραφή

Συντελεστής απόσβεσης

(α)

Μηχανολογικός εξοπλισμός

(β)

Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός Η/Υ

10% & 20%

(γ)

Λοιπά ενσώματα στοιχεία (μεταφορικά. μέσα
επιβατικά & φορτηγά)

12% & 16%

10%

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης:
α) τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο
κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις. Η απόσβεση των αύλων στοιχείων με συμβατικά
καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς
συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την
εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

4.

Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων
περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης
αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

5.

Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες)
επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης
αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου
σταθμικού όρου. Η ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης,
αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην
Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένων ζημιών απομείωσης
αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών
στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη
παρουσίαση.

6.

Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον
τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.

7.

Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά).
Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα
ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης.

8.

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο
κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους
κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.
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9.

Oι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία,
αναγνωρίζονται και επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η εταιρεία δεν έχει διενεργήσει σχετική
πρόβλεψη.

10. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.
11. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και
μεταγενέστερα, αποτιμώνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης
λήξεως, οι οποίες αποτιμώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη σταθερή μέθοδο. Οι
προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα ως χρηματοοικονομικό κόστος (τόκοι έξοδα).
12.

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά
ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται
οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές
επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά.
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη
μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο
της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που
επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά
ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται
οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές
επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην
περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.

13. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται
μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό
τους.
14. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό των
μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων,
αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
15. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων
και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής
νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και
προσαυξήσεις.
16. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή
οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, (β) τα
αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα οικονομικά οφέλη από τη
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συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή
τους στην οντότητα. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το
ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού
οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την
μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής
του δουλευμένου. Tα μερίσματα ή το εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση
άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο
που αποφασίζει τη διανομή τους. Tα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των
σχετικών συμβατικών όρων.
17. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του
δουλευμένου.
18. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα
στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την
ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου
αναφοράς: (α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της
ημερομηνίας του ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο
νόμισμα και επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της
αρχικής αναγνώρισης. Oι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το
διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική
από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη
προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα
της περιόδου που προκύπτουν.
19. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται
αναδρομικά με τη διόρθωση:
α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της
καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και
λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και
β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των
λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.
20. Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία
διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές
περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.
21. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.
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Γ.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1.

Eνσώματα, άυλα πάγια

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη
συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων και των αύλων παγίων.
Πίνακας μεταβολών ενσώματων και άυλων παγίων περιόδου

Σύνολο

παγίων (15)

Λοιπά

άυλα (14)

Σύνολο (10)

μέσα (9)

Μεταφορικά

Λοιπός

εξοπλισμός (8)

εξοπλισμός (7)

Μηχανολογικός

(3)

Λοιπός εξοπλισμός

Σύνολο

(2)

Κτήρια

Γη

(1)

Ιδιοχρησ/μενα ακίνητα

Αξία κτήσης
Συντελεστής απόσβεσης

0%

4%

563.714,60

2.756.351,71

3.320.066,31

9.192.468,50

545.235,85

601.540,89 1.146.776,74

Προσθήκες 2015(31.12.2015)

0,00

169.443,30

169.443,30

1.931.357,05

127.664,63

136.108,34

Μειώσεις 2015(31.12.2015)

0,00

0,00

0,00

-73.367,57

-817,60

0,00

563.714,60

2.925.795,01

3.489.509,61

11.050.457,98

0,00

201.536,71

201.536,71

2.520.155,38

Κόστος Κτήσης 01.01.2015

Κόστος κτήσεις 2015(31.12.2015)
Προσθήκες 2016(31.12.2016)
Μειώσεις 2016(31.12.2016)

10%

10%

12%

10%
14.764,09

13.674.075,64

263.772,97

0,00

2.364.573,32

-817,60

0,00

-74.185,17

672.082,88

737.649,23 1.409.732,11

14.764,09

15.964.463,79

137.846,57

274.967,87

412.814,44

0,00

3.134.506,53

0,00

0,00

0,00

-132.171,69

-10.878,70

-36.595,17

-47.473,87

0,00

-179.645,56

563.714,60

3.127.331,72

3.691.046,32

13.438.441,67

799.050,75

976.021,93 1.775.072,68

14.764,09

18.919.324,76

Σωρευμένες αποσβέσεις 01.01.2015

0,00

1.620.393,73

1.620.393,73

5.852.364,21

391.760,29

569.331,00

961.091,29

2.535,01

8.436.384,24

Αποσβέσεις 2015

0,00

81.059,00

81.059,00

658.370,90

55.467,26

14.363,74

69.831,00

2.952,82

812.213,72

Μειώσεις Αποσβέσεων 2015

0,00

0,00

0,00

-73.367,56

-817,57

0,00

-817,57

0,00

-74.185,13

Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2015

0,00

1.701.452,73

1.701.452,73

6.437.367,55

446.409,98

583.694,74 1.030.104,72

5.487,83

9.174.412,83

Αποσβέσεις 2016

0,00

87.933,42

87.933,42

839.579,43

75.478,53

37.648,13

113.126,66

2.952,81

1.043.592,32

Μειώσεις αποσβέσεων 2016

0,00

0,00

0,00

-132.171,67

-6.530,20

-36.595,15

-43.125,35

0,00

-175.297,02

Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2016

0,00

1.789.386,15

1.789.386,15

7.144.775,31

515.358,31

584.747,72 1.100.106,03

8.440,64

10.042.708,13

Σωρευμένες απομειώσεις 01.01.2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Απομειώσεις 2015 (31.12.2015)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σωρευμένες απομειώσεις 31.12.2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Απομειώσεις 2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σωρευμένες απομειώσεις 31.12.2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Λογιστική Αξία 31.12.2015

563.714,60

1.224.342,28

1.788.056,88

4.613.090,43

225.672,90

153.954,49

379.627,39

9.276,26

6.790.050,96

Λογιστική Αξία 31.12.2016

563.714,60

1.337.945,57

1.901.660,17

6.293.666,36

283.692,44

391.274,21

674.966,65

6.323,45

8.876.616,63

Κόστος κτήσεις 2016(31.12.2016)
Αποσβέσεις

Απομειώσεις

2.

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

Το κονδύλι του ισολογισμού «Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή»
ποσού € 1.987.647,45 για το έτος 2016, αφορά στο κόστος ανέγερσης χώρου αποθήκευσης
πρώτων υλών, ποσού € 1.930.463,61 και το υπόλοιπο ποσό των € 57.183,84 αφορά την
κατασκευή καλουπιών και ρομπότ.
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Πίνακας μεταβολών προκαταβολών και
μη κυκλοφορούντων στοιχείων υπό
κατασκευή
Υπόλοιπο 1.1.2015

Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Κτίρια

Λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

96.737,24

-

10.111,99

106.849,23

1.129.657,53

24.525,48

229.120,54

1.383.303,55

-

-

-

-

-169.443,30

-

-228.933,76

-398.377,06

Μεταφορές περιόδου

-

-

-

-

Υπόλοιπο 31.12.2015

1.056.951,47

24.525,48

10.298,77

1.091.775,72

Υπόλοιπο 1.1.2016

1.056.951,47

24.525,48

10.298,77

1.091.775,72

Προσθήκες περιόδου

1.075.048,85

36.156,76

169.597,31

1.280.802,92

-

-

-

-

-201.536,71

-32.890,00

-150.504,48

-384.931,19

Μεταφορές περιόδου

-

-

-

-

Υπόλοιπο 31.12.2016

1.930.463,61

27.792,24

29.391,60

1.987.647,45

Προσθήκες περιόδου
Κεφαλαιοποίηση τόκων
Μειώσεις περιόδου

Κεφαλαιοποίηση τόκων
Μειώσεις περιόδου

Ο λογαριασμός του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού «Λοιπά» ποσού € 25.625,00 την
31.12.2016, αφορά εγγυήσεις προς την PROTERGIA A.E ποσού 20.000,00 και προς την
εταιρεία πιστώσεων Euler Hermes ποσού 5.625,00 .

3.

Αποθέματα

Τα αποθέματα της εταιρείας, δεν αποτελούν χρηματιστηριακά προϊόντα, περιλαμβάνουν τα
περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για επεξεργασία και πώληση στη συνήθη εμπορική
δραστηριότητά της. Το κόστος κτήσης προσδιορίστηκε με βάση τη μέθοδο του ετήσιου μέσου
σταθμικού όρου (παρ. 7 του άρθρου 20 του Ν.4308/2014). Η επιμέτρηση των αποθεμάτων κατά
την 31/12/2016 και 31/12/215 έγινε στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της κόστους
κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους.
Η αξία των αποθεμάτων της εταιρίας κατά την 31/12/2016 και την 31/12/2015 αναλύονται ως
εξής:

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Προκαταβολές για αποθέματα
Σύνολο

ΠΛΑΣΤΙΚΑ Κ ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΒΕΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

31/12/2016
848.904,15
25.276,35
1.802.818,07
309.135,00
2.986.133,57

31/12/2015
763.137,29
32.912,85
1.339.389,92
72.579,82
2.208.019,88
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Οι προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως
(καταβαλλόμενα ποσά) και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα
χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η
απομείωση των προκαταβολών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού
ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το
υπόλοιπο του ποσού.
4.

Εμπορικές απαιτήσεις

Οι εμπορικές απαιτήσεις κατατάσσονται στην κατηγορία των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων.
Η αρχική τους αναγνώριση τους έγινε στο κόστος κτήσεως. Καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις
απομείωσης, που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν.4308/2014, δεν
πραγματοποιήθηκε έλεγχος απομείωσης.
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εμπορικές απαιτήσεις

31/12/2016

31/12/2015

Πελάτες εσωτερικού

649.019,89

641.459,89

Πελάτες εξωτερικού

81.959,97

21.261,69

Πελάτες εσωτερικού εκχ/νες με σύμβαση Factoring

2.012.028,58

1.671.075,14

ΕπιταγέςεΕισπρακτέες Μεταχρονολογιμένες

1.014.835,81

574.052,91

Επιταγές εισπρακτέες εκχ/νες με σύμβαση Factoring

2.182.561,66

2.320.946,99

Σύνολο

5.940.405,91

5.228.796,62

5.

Λοιπές απαιτήσεις

Οι «απαιτήσεις από το ελληνικό δημόσιο» καθώς και οι «απαιτήσεις από προκαταβολές και
πιστώσεις» αποτελούν προκαταβολές οι οποίες αναγνωρίστηκαν αρχικά στο κόστος κτήσης.
Μεταγενέστερα επιμετρήθηκαν στο κόστος κτήσης καθώς δεν υπάρχουν χρησιμοποιηθέντα
ποσά βάση της αρχής του δεδουλευμένου.
Οι «λοιπές απαιτήσεις» κατατάσσονται στην κατηγορία των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων. Η αρχική τους αναγνώριση τους έγινε στο κόστος κτήσεως και
επιμετρήθηκαν στο κόστος κτήσεως καθώς δεν πραγματοποιήθηκε έλεγχος απομείωσης διότι
δεν υπάρχουν οι ενδείξεις απομείωσης που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 19 του
Ν.4308/2014.
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Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές απαιτήσεις

31/12/2016

31/12/2015

0,00

151.600,00

140.000,00

193.672,00

0,00

0,00

117,80

-

Λοιποί πελάτες λογαρ.επίδικων απαιτήσεων

223.931,10

226.777,15

Προκαταβολές σε προμηθευτές εξωτερικού

302.000,00

231.552,00

Σύνολο

666.048,90

803.601,15

Παραγγελίες εξωτερικού
Δοσοληπτικοί λογ/σμοί ιδρυτών & και μετόχων
Ελληνικό δημόσιο προκ/νοι & παρακρ. φόροι
Απαιτήσεις αποζημιώσεως κατά ασφαλιστικής

Σημείωση: Το κονδύλι «Λοιπές απαιτήσεις» του 2015 αναμορφώθηκε κατά € 231.552,00, και
αφορά σε προκαταβολές προμηθευτών, για να εξασφαλιστεί

η συγκρισιμότητα των δύο

χρήσεων

6.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

31/12/2016

31/12/2015

2.767,23

5.397,68

Καταθέσεις όψεως

216.861,36

419.209,05

Σύνολο

219.628,59

424.606,73

Ταμείο

7.

Κεφάλαιο

Το εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.758.000,00 ευρώ και διαιρείται σε
600.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία, είναι δε ολοσχερώς καταβλημένο.
Το κεφάλαιο της εταιρείας δεν παρουσίασε μεταβολή κατά τη διάρκεια της χρήσεως.
8.

Αποθεματικά

Το κονδύλι «Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού» της καθαρής θέσης αναλύεται σύμφωνα με
τον παρακάτω πίνακα.
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Μεταβολή κονδυλίου «Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού» στο έτος 2016
Αποθεματικά
Τακτικό
καταστατικού
αποθεματικό
Υπόλοιπο στην αρχή του έτους (01.01.2016)
468.745,17
355.000,00
Κράτηση στη διάρκεια του έτους
0,00
70.000,00
Υπόλοιπο στο τέλος του έτους (31.12.2016)
468.745,17
425.000,00

Σύνολο
823.745,17
70.000,00
893.745,17

Το κονδύλι «Αφορολόγητα αποθεματικά» της καθαρής θέσης δημιουργήθηκε βάσει της
διάταξης του νόμου 3299/2004.
Αφορολόγητα αποθεματικά Ν3299/2004
Υπολοιπο στην αρχή του έτους (01.01.2016)
Κράτηση στη διάρκεια του έτους
Υπόλοιπο στο τέλος του έτους (31.12.2016)

Σύνολο
5.369.417,33
931.642,89
6.301.060,22

Το κονδύλι «Κρατικές Επιχορηγήσεις» της καθαρής θέσης αναλύεται σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα.
Κρατικές Επιχορηγήσεις
Υπολοιπο στην αρχή του έτους (01.01.2016)
Ληφθείσες επιχορηγήσεις στη διάρκεια του έτους
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο στο τέλος του έτους (31.12.2016)
9.

Σύνολο
84.426,85
0,00
(12.133,31)
72.296,54

Δάνεια

Χρόνος λήξεως δανειακών υποχρεώσεων

Υπόλοιπο λήξεως
Βραχυπρόθεσμο τμήμα:
Έως 1 έτος
Σύνολο βραχυπρόθεσμου
τμήματος
Μακροπρόθεσμο τμήμα:
1 έως 2 έτη
2 έως 5 έτη
Άνω των 5 ετών
Σύνολο μακροπρόθεσμου
τμήματος
Γενικό Σύνολο
ΠΛΑΣΤΙΚΑ Κ ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΒΕΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Ομολογιακά
δάνεια

Τραπεζικά
δάνεια

Δάνεια
χρηματοδοτικής
μισθώσεως

Σύνολο

0,00

674.859,64

104.875,34

779.734,98

0,00

674.859,64

104.875,34

779.734,98

0,00
0,00
0,00

889.192,96
2.156.065,82
0,00

110.021,60
309.862,25
0,00

999.214,56
2.465.928,07
0,00

0,00

3.045.258,78

419.883,85

3.465.142,63

0,00

3.720.118,42

524.759,19

4.244.877,61
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Σημείωση: Από το σύνολο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας, δεν υφίσταται
υποχρέωση πληρωτέα πέραν των πέντε (5) έτη από την ημερομηνία κλεισίματος του
ισολογισμού.
10.

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

31/12/2016

31/12/2015

Δάνειο Χρηματοδοτικής Μίσθωσης

419.883,85

0,00

Σύνολο

419.883,85

0,00

Σημείωση: Το κονδύλι «Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» αφορά σε δάνειο
χρηματοδοτικής μίσθωσης, εξαιρουμένου του βραχυπρόθεσμου μέρους του.
11.

Τραπεζικά δάνεια
31/12/2016

31/12/2015

833.542,86

409.320,54

Υποχρεώσεις σε εταιρείες factoring

1.904.763,25

2.096.830,33

Σύνολο

2.738.306,11

2.506.150,87

Αλλήλοχρεοι τραπεζικοί λογαριασμοί & κεφάλαια κίνησης

Σημείωση: Έγινε αναμόρφωση ποσού € 2.096.830,33 στο κονδύλι «Τραπεζικά δάνεια» της
χρήσης 2015, το οποίο εμφανιζόταν στις «Λοιπές υποχρεώσεις» και αφορούσε υποχρεώσεις σε
εταιρείες factoring έτσι ώστε για να εξασφαλιστεί η συγκρισιμότητα μεταξύ των δύο χρήσεων.
12.

Εμπορικές υποχρεώσεις

Οι εμπορικές υποχρεώσεις κατατάσσονται στην κατηγορία των χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων. Αρχικά αναγνωρίστηκαν στο οφειλόμενο ποσό τους και μεταγενέστερα
επιμετρήθηκαν στο οφειλόμενο ποσό τους.
Η εταιρία δεν έκανε χρήση της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του Ν.4308/2014 (επιμέτρηση με
βάση το αναπόσβεστο κόστος) καθώς η επιμέτρηση με βάση το αναπόσβεστο κόστος με τη
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου δεν θα είχε σημαντική επίδραση στα ποσά των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εμπορικές υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Επιταγές Πληρωτέες Μεταχρονολογημένες
Σύνολο

31/12/2016

31/12/2015

1.332.472,50

1.296.815,68

665.961,13

552.382,95

1.998.433,63

1.849.198,63

Σημείωση: Το κονδύλι «Εμπορικές υποχρεώσεις» της χρήσεως 2015, αναμορφώθηκε κατά €
231.552,00 και αφορά σε προκαταβολές σε προμηθευτές, οι οποίες εμφανιζόντουσαν
συμψηφισμένες στον λογαριασμό «προμηθευτές», έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η
συγκρισιμότητα μεταξύ των δύο χρήσεων.
13.

Φόρος Εισοδήματος

Οι υποχρεώσεις σε φόρο εισοδήματος κατατάσσονται στην κατηγορία των μη
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Αρχικά αναγνωρίστηκαν και μεταγενέστερα
επιμετρήθηκαν στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.
Ο φορολογικός συντελεστής για τη χρήση 2016 είναι 29%. Το ποσό του Φόρου Εισοδήματος
που καταχωρήθηκε στον ισολογισμός ως υποχρέωση και στην κατάσταση Αποτελεσμάτων
Χρήσεων 2016 και 2015, αναλύεται ως εξής:
Λοιπές Υποχρεώσεις

2016

2015

2.500.047,44

1.904.010,85

146.058,80

70.280,18

(1.008.228,62)

(931.642,89)

1.637.877,62

1.042.648,14

29%

29%

Φόρος εισοδήματος (έξοδο)

474.984,51

302.367,96

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος

297.908,16

233.569,28

Φόρος εισοδήματος (υποχρέωση)

177.076,35

68.798,68

Λογιστικό αποτέλεσμα
Λογιστικές διαφορές
Αφορολόγητο αποθεματικό
Φορολογικός συντελεστής

14.

Λοιπές υποχρεώσεις

Οι υποχρεώσεις σε προσωπικό και μετόχους κατατάσσονται στην κατηγορία των μη
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Αρχικά αναγνωρίστηκαν και μεταγενέστερα
επιμετρήθηκαν στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.
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Οι υποχρεώσεις σε πιστωτές κατατάσσονται στην κατηγορία των χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων. Αρχικά αναγνωρίστηκαν στο οφειλόμενο ποσό τους και μεταγενέστερα
επιμετρήθηκαν στο οφειλόμενο ποσό τους.
Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές Υποχρεώσεις

2016

2015

60.271,94

58.608,56

2.700,46

4.229,70

10.236,74

10.236,74

Λοιποί Συνεργάτες Τρίτοι

3.765,92

2.550,88

Προκαταβολές Πελατών

21.912,61

28.010,98

Σύνολο

98.887,67

103.636,86

Οφειλόμενες Αμοιβές Προσωπικού
Υπόλοιπα Πιστωτικών καρτών
Υποχρεώσεις προς Εθνική Ασφαλιστική

Σημείωση: Έγινε αναμόρφωση (μείωση) κατά € 2.096.830,33 στο κονδύλι «Λοιπές
υποχρεώσεις» της χρήσης 2015, που αφορούσε υποχρεώσεις σε εταιρείες factoring και
εμφανίζεται στο κονδύλι «Τραπεζικά δάνεια», έτσι ώστε για να εξασφαλιστεί η
συγκρισιμότητα μεταξύ των δύο χρήσεων.
15.

Έσοδα χρήσεως

Τα έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίστηκαν όταν: α) μεταβιβάστηκαν στον αγοραστή οι
ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, β) τα αγαθά έγιναν
αποδεκτά από τους αγοραστές και γ) τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή επιμετρήθηκαν
αξιόπιστα και η εισροή τους θεωρείται πιθανή.
15.1 Κύκλος εργασίων (καθαρός)

Κωδικός
70
71
72
73

Περιγραφή
Πωλήσεις εμπορευμάτων
Πωλήσεις ετοίμων & ημιτελών
Πωλήσεις πρώτων & βοηθητικών υλών
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών

2016
2015
671.315,95
355.395,16
14.647.825,49 12.312.569,38
55.968,09
36.798,32
11.850,23
86.766,84

Σύνολο

15.386.959,76 12.791.529,70

15.2 Λοιπά συνήθη έσοδα

Κωδικός
Περιγραφή
74
Έσοδα από επιχορηγήσεις
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2016
3.196,30

2015
13.211,90
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Έξοδα χρήσεως (Οργανικά)

16.

Κωδικός
60
61
62
63
64
65
66
78
2

Περιγραφή
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη
Διάφορα έξοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων
Τεκμαρτά έσοδα από ιδιοχρησιμοποίηση &

2016
3.036.772,19
246.127,52
985.029,62
30.105,83
385.945,66
385.302,18
1.043.592,32

2015
2.596.565,28
227.885,12
1.058.417,79
26.191,93
313.440,51
236.693,96
812.213,72

αυτοπαραδόσεις
Αγορές και Διαφορά αποθεμάτων

(193.387,27)
7.007.146,19

(172.179,14)
5.850.497,64

Σύνολο

12.926.634,24 10.949.726,81
Μερισμός εξόδων

Κόστος πωλήσεων
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα έρευνας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Σύνολο
17.

2016
2015
10.952.512,23 9.259.214,94
851.484,38
753.516,65
737.335,45
700.301,26
0,00
0,00
385.302,18
236.693,96
12.926.634,24 10.949.726,81

Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας

Για την εξασφάλιση μακροπροθέσμων δανείων από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας
υπολοίπου 3.783.379,98 ευρώ κατά την 31.12.2016, έχουν χορηγηθεί εμπράγματες
εξασφαλίσεις επί ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων συνολικής αξίας 2.916.881,06 ευρώ.
18.

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις
(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού

Η εταιρεία δεν έχει χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις και δεν έχει παράσχει εγγυήσεις σε καμία
άλλη επιχείρηση εκτός ισολογισμού.
Η εταιρεία έχει υπαχθεί σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του ν.
4410/2016), για την χρήση 2016. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η έκθεση
φορολογικής συμμόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών
καταστάσεων χρήσεως 2016. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν
ΠΛΑΣΤΙΚΑ Κ ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΒΕΕ
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πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Για τις χρήσεις 2011 έως και 2015, οι σχετικές εκθέσεις
φορολογικής συμμόρφωσης έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στις φορολογικές αρχές.
19.

Προτεινόμενη διάθεση κερδών

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στη συνεδρίαση της 29/05/2017, τα
κέρδη του έτους 2016 ποσού € 2.025,062,93, προτείνεται να διανεμηθούν ως εξής:

Σύνολο κερδών περιόδου
Διανομή σε:
Τακτικό αποθεματικό
Μερίσματα στους μετόχους
Αμοιβή προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 3299/2004
Υπόλοιπο κερδών εις νέον
Σύνολο κερδών περιόδου
20.

2016

2015

2.025.062,93

1.601.642,89

90.000,00
811.765,00
0,00
1.008.228,62
115.069,31
2.025.062,93

70.000,00
500.000,00
100.000,00
931.642,89
0,00
1.601.642,89

Το ποσό των μερισμάτων που καταβλήθηκε στην περίοδο

Κατά τη διάρκεια της χρήσης καταβλήθηκαν μερίσματα ποσού € 500.000,00.
21.

Πληροφορίες για το προσωπικό και τις σχετικές δαπάνες της περιόδου

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2016 αναλύεται ως εξης:
2016
Μέσο όρος εργατικού προσωπικού
Μέσος όρος υπαλληλικού προσωπικού
Γενικός μέσος όρος απασχολούμενων

2015

80
48
128

75
33
108

Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού αναλύεται στον παρακάτω πίνακα.

Μισθοί και ημερομίσθια (μικτά ποσά)
Κοινωνικές επιβαρύνσεις (εργοδοτικές εισφορές)
Κόστος για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Σύνολο κόστους μισθοδοσίας περιόδου
ΠΛΑΣΤΙΚΑ Κ ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΒΕΕ
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2016
2.395.583,78
606.626,94
2.975,10
3.005.185,82

2015
2.054.779,23
512.034,85
6.155,40
2.572.969,48
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22.

Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Έχει δοθεί σε προηγούμενη χρήση προκαταβολή σε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο
ανέρχεται την 31/12/2016 σε € 140.000,00. Το ποσό αυτό εξυπηρετείται. Στις χορηγούμενες
πιστώσεις προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπολογίζεται τεκμαρτός τόκος με επιτόκιο
10,77% ετησίως.

23.

Αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου της περιόδου (σύνολο)
24.

2016
138.965,00

2015
96.000,00

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Η εταιρεία για τη χρήση 2016 δεν πραγματοποίησε συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, εκτός
από τα όσα αναφέρονται στην σημείωση 22.
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