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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΕΞΤΡΑΚΟ Α.Ε ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ»
Έκθεση Ελέγχου ε̟ί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΕΞΤΡΑΚΟ Α.Ε
ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης
∆εκεµβρίου 2016, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων και µεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που
έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης 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. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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.
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Βάση για Γνώµη µε Ε̟ιφύλαξη
Από τον έλεγχο µας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από
τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2008 και 2009. Ως εκ΄ τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα των
χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των πρόσθετων
φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν θα καταλογιστούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν
έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόµενη υποχρέωση. Από τον έλεγχο µας δεν
έχουµε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά µε την εκτίµηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν
απαιτείται.
Γνώµη µε Ε̟ιφύλαξη
Κατά τη γνώµη µας, εκτός απ παό τις πιθανές επιπτώσεις του θέµατος που µνηµονεύεται στην
παράγραφο “Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη”, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΕΞΤΡΑΚΟ
Α.Ε ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016 και τη
χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Έκθεση ε̟ί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Α̟αιτήσεων
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του
∆ιοικητικού 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 ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 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 «ΕΞΤΡΑΚΟ Α.Ε
ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει
ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου.
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σηµ.

31/12/2016

31/12/2015

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισµός

6.1
6.1

1.206.511,73
980.031,92

1.095.472,36
1.141.797,71

Λοιπός εξοπλισµός
Επενδύσεις σε ακίνητα

6.1
6.2

646.945,36
393.074,58

472.783,92
572.567,04

3.226.563,59

3.282.621,03

19.068,08

33.066,87

Σύνολο

19.068,08

33.066,87

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιποί συµµετοχικοί τίτλοι

95.154,59

95.154,59

Σύνολο

95.154,59

95.154,59

3.340.786,26

3.410.842,49

182.209,28

164.120,16

687.162,68
1.519.368,84

626.860,19
1.366.717,97

190.766,24

965.619,70

2.579.507,04

3.123.318,02

7.1.1
7.1.2

6.689.809,74
839.577,92

6.311.575,02
780.398,71

7.1.3

31.579,50
5.100.220,11

25.088,94
1.916.923,90

Σύνολο

12.661.187,27

9.033.986,57

Σύνολο κυκλοφορούντων

15.240.694,31

12.157.304,59

Σύνολο Ενεργητικού

18.581.480,57

15.568.147,08

Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα

6.3

Σύνολο µη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Έτοιµα και ηµιτελή προϊόντα
Εµπορεύµατα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Προκαταβολές για αποθέµατα
Σύνολο
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωµένα έξοδα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Σηµ.

31/12/2016

31/12/2015

Καθαρή θέση
Καταβληµένα κεφάλαια
Κεφάλαιο

1.350.000,00

1.350.000,00

Σύνολο

1.350.000,00

1.350.000,00

Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεµατικά

843.670,60
4.872.391,41

762.565,51
4.872.391,41

Αποτελέσµατα εις νέο

8.587.241,76

6.501.471,44

Σύνολο

14.303.303,77

12.136.428,36

Σύνολο καθαρής θέσης

15.653.303,77

13.486.428,36

192.127,84

173.785,75

192.127,84

173.785,75

128.420,89

144.473,50

128.420,89

144.473,50

755.782,85
1.131.481,85

736.353,46
674.764,94

41.684,43
111.060,14

142.016,41
82.510,39

Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους

9.1

Σύνολο
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις

10.1.1

Σύνολο
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Εµπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήµατος

10.2.1

Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις

567.618,80

127.814,27

Σύνολο

2.607.628,07

1.763.459,47

Σύνολο Υποχρεώσεων

2.736.048,96

1.907.932,97

18.581.480,57

15.568.147,08

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σηµ.

31/12/2016

31/12/2015

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

19.115.691,49

18.326.230,25

Κόστος πωλήσεων

12.048.457,09

12.509.972,11

Μικτό Αποτέλεσµα

7.067.234,40

5.816.258,14

Λοιπά συνήθη έσοδα

67.104,60

59.658,30

Έξοδα διοίκησης

7.134.339,00
1.873.584,35

5.875.916,44
1.829.652,50

Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζηµίες

1.518.830,27
19.672,40

1.811.623,79
35.633,40

36.934,09
62.717,03

76.581,21
44.027,39

Αποτέλεσµα προ τόκων και φόρων

3.821.903,10

2.319.615,35

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

67,40
23.613,24

126,82
22.875,48

Αποτέλεσµα προ φόρων

3.798.357,26

2.296.866,69

Φόροι εισοδήµατος

1.131.481,85

674.764,94

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους

2.666.875,41

1.622.101,75

Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων
Λοιπά έσοδα και κέρδη
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

Κεφάλαιο

Υπόλοιπα 1/1/2015

1.350.000,00

Εσωτερικές µεταφορές (αναγνώριση αποθεµατικών)
∆ιανοµές στους φορείς

Αποθεµατικά
νόµων &
κατ/κού

Αφορολόγητα
αποθεµατικά

Υπόλοιπο
Αποτελεσµάτων
Εις Νέο

669.791,76

4.872.391,41

5.122.143,44

12.014.326,61

(92.773,75)
(150.000,00)

0,00
(150.000,00)

1.622.101,75

1.622.101,75

92.773,75

Αποτελέσµατα περιόδου

Συνολικά
ίδια
κεφάλαια

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2015

1.350.000,00

762.565,51

4.872.391,41

6.501.471,44

13.486.428,36

Υπόλοιπα 1/1/2016

1.350.000,00

762.565,51

4.872.391,41

6.501.471,44

13.486.428,36

(81.105,09)
(500.000,00)

0,00
(500.000,00)

2.666.875,41

2.666.875,41

Εσωτερικές µεταφορές (αναγνώριση αποθεµατικών)
∆ιανοµές στους φορείς

81.105,09

Αποτελέσµατα περιόδου
Συνολική µεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2016
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Προσάρτηµα (σηµειώσεις) επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
της
31ης ∆εκεµβρίου 2016
(Σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικές µε την Εταιρεία
α) Επωνυµία: ΕΞΤΡΑΚΟ Α.Ε.
β) Νοµικός τύπος: Ανώνυµη εταιρεία.
γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2016 - 31.12.2016
δ) ∆ιεύθυνση της έδρας: Γ’ Σεπτεµβρίου 90, Αθήνα, Τ.Κ. 104 34
ε) Α.Μ.Α.Ε.: 35058/01/Β/96/43
ΓΕ.ΜΗ.: 2120901000
στ) Η διοίκηση εκτιµά ότι η παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγµένη για την
κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία (µεσαία) οντότητα.
η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συµφωνία
µε τον παρόντα νόµο.
θ) Τα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το
λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας.
ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόµενης
δραστηριότητας
Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την
προοπτική της ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα.
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3. Λογιστικές αρχές και µέθοδοι
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια
εκτιµήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών, τα
αναγνωριζόµενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων.
Αυτές οι εκτιµήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες
που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγµατικά γεγονότα όµως, µπορεί να διαφέρουν από
αυτές τις εκτιµήσεις. Οι εκτιµήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιµούνται σε συνεχή βάση.
Οι λογιστικές εκτιµήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισµό των αποσβέσεων των παγίων, τις
συµµετοχές, την αποµείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίµηση της εύλογης αξίας εφόσον
επιλέγεται η εφαρµογή της.

3.1. Ακολουθούµενες λογιστικές αρχές και µέθοδοι
Η εταιρεία για τα επιµέρους στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εφαρµόζει τις ακόλουθες
λογιστικές αρχές και µεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευµένου.
3.1.1. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο
περιλαµβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή
επιδιωκόµενη χρήση.
β) Μεταγενέστερη αποτίµηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται στο αποσβέσιµο
κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε µεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισµό του
περιουσιακού στοιχείου, µείον σωρευµένες αποσβέσεις και ζηµίες αποµειώσεως).
Οι αποσβέσεις των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή
τους, η οποία εκτιµήθηκε ως ακολούθως:
Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη.
Επενδυτικά ακίνητα: 25 έτη.
Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 8 έτη.
Μεταφορικά µέσα επιβατικά 10 έτη.
Μεταφορικά µέσα φορτηγά κ.λπ. 8 έτη.
Έπιπλα και εξοπλισµός γραφείων 5 έτη.
Ζηµία αποµειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιµάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την
ανακτήσιµη αξία του.
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Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για αποµείωση όταν
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι µεγαλύτερες από τις ανακτήσιµες. Στην περίπτωση αυτή
υπολογίζεται η ανακτήσιµη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν
την εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζηµία αποµείωσης στην κατάσταση
αποτελεσµάτων. Το ανακτήσιµο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το µεγαλύτερο µεταξύ της εύλογης
αξίας (µείον τα απαιτούµενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.
γ) ∆ιαγραφή
Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναµένει
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρησιµοποίησή τους ή την πώλησή τους.
3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν λογισµικά προγράµµατα.
Η αξία των λογισµικών προγραµµάτων περιλαµβάνει το κόστος αγοράς λογισµικών προγραµµάτων
καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί προκειµένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας,
µειωµένη κατά το ποσό των σωρευµένων αποσβέσεων και τυχόν αποµειώσεων της αξίας τους.
Η απόσβεση των λογισµικών προγραµµάτων λογίζεται βάσει της σταθερής µεθόδου αποσβέσεως σε 5
έτη και περιλαµβάνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

3.1.3. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
3.1.3.1. Λοιποί συµµετοχικοί τίτλοι
Οι συµµετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως (µείον ζηµίες αποµείωσης έως 31.12.2014)
υποκείµενες σε έλεγχο αποµειώσεως της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν
ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να µην είναι ανακτήσιµη. Ζηµίες αποµειώσεως καταχωρίζονται όταν η
λογιστική αξία των συµµετοχών υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία τους.

3.1.4. Φόροι εισοδήµατος
3.1.4.1. Τρέχων φόρος
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος περιλαµβάνει:
Τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει µε βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής
νοµοθεσίας.
Τον φόρο εισοδήµατος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.
Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της
χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την
Εταιρεία.
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3.1.4.2. Αναβαλλόµενοι φόροι
Αναβαλλόµενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιµες) διαφορές µεταξύ
λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισµού.
Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόµενων φόρων.

3.1.5. Αποθέµατα
α) Αρχική καταχώριση
Τα αποθέµατα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαµβάνει κάθε δαπάνη που
απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεµάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόµενη
χρήση. Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόµενων αποθεµάτων προσδιορίζεται µε την µέθοδο της
κοστολόγησης ανά παραγγελία και περιλαµβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιµων υλικών, εργασίας
και άλλο κόστος που σχετίζεται άµεσα µε τα εν λόγω στοιχεία. Επιπλέον περιλαµβάνει µια εύλογη αναλογία
σταθερών και µεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έµµεσα µε το ιδιοπαραγόµενο στοιχείο, στο βαθµό που τα
ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής. Η εταιρεία δεν επιβαρύνει το κόστος των
ιδιοπαραγόµενων αποθεµάτων µε τα κόστη διανοµής (διάθεσης) και διοίκησης
β) Μεταγενέστερη αποτίµηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέµατα αποτιµούνται στην κατ' είδος χαµηλότερη
τιµή µεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους.
Το κόστος του τελικού αποθέµατος :
Προσδιορίζεται σύµφωνα µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού όρου.
Η ίδια µέθοδος χρησιµοποιείται για όλα τα αποθέµατα που έχουν παρόµοια φύση και χρήση
από την εταιρεία. Για αποθέµατα µε διαφορετική φύση ή χρήση µπορεί να δικαιολογούνται
διαφορετικές µέθοδοι .
Το κόστος αποθεµάτων που δεν είναι συνήθως αντικαταστατά, καθώς και των αγαθών ή υπηρεσιών
που παράγονται και προορίζονται για ειδικά έργα, προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του εξατοµικευµένου
κόστους.
Οι αγορές αναλωσίµων υλικών που δεν είναι σηµαντικές για το µέγεθος της επιχείρησης αντιµετωπίζονται ως
έξοδα της περιόδου.
3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Οι προκαταβολές δαπανών 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 δαπανών 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.
Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως
και αποτιµούνται µεταγενέστερα στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιµης αξίας,
δηλαδή του ποσού που αναµένεται να ληφθεί.
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3.1.7. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και µεταγενέστερα,
αποτιµούνται στα ονοµαστικά ποσά τους. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο
νόµισµα αποτιµούνται µε την ισοτιµία του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι
σχετικές συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσµατα.
β) ∆ιαγραφή
Μια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική δέσµευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την δηµιούργησε δεν
υφίσταται πλέον.
3.1.8. Μη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση
Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο
ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. ∆ιαφορές που προκύπτουν είτε
κατά την επανεκτίµησή είτε κατά το διακανονισµό των µη χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων
καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
β) ∆ιαγραφή
Μια µη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική δέσµευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την δηµιούργησε δεν
υφίσταται πλέον.
3.1.9. Προβλέψεις
Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που
αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους.
Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, που
προκύπτουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιµούνται στα προκύπτοντα
από τη νοµοθεσία ονοµαστικά ποσά κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού είτε µε βάση αναλογιστική
µελέτη µε αποδεκτή µέθοδο, ένα η αναλογιστική µέθοδος έχει σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές
καταστάσεις.
3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαµβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως
αναβαλλόµενα έσοδα (έσοδα επόµενων περιόδων) και µεταφέρονται τµηµατικά στα αποτελέσµατα ως έσοδα
κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν.

3.1.11. Έσοδα και έξοδα
Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευµένα.
Ειδικότερα:
Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται
δουλευµένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:
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Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται µε την
κυριότητά τους.
Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.
Τα οικονοµικά οφέλη από τη συναλλαγή µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα και θεωρείται
σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συµβόλαια καταχωρίζονται µε τη µέθοδο
της ολοκληρωµένης συµβάσεως.
Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους
καταχωρίζονται ως εξής:
Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου ή τη σταθερή
µέθοδο.
Τα µερίσµατα ή παρόµοιας φύσεως εισόδηµα από τη συµµετοχή στην καθαρή θέση άλλων
οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρµόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανοµή τους.

3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως
Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στα
ονοµαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.

3.1.13. Ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόµενα δικαιώµατα και δεσµεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν
από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί µόνο από το αν συµβούν ή δεν συµβούν
ένα ή περισσότερα αβέβαια µελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας.
Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.

3.1.14. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού
Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού,
προσαρµόζονται, εάν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αυτή
επιβάλλουν προσαρµογές της αξίας τους. Οι προσαρµογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την
ηµεροµηνία εγκρίσεως των οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Τα µη διορθωτικά,
µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σηµαντικά, στις σηµειώσεις
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
3.1.15. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές
Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε
άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων αναµενόµενων µελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες
συνθήκες, αναµένεται να πραγµατοποιηθούν.

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων, µεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων και διόρθωση
σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων
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3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων
Οι µεταβολές λογιστικών αρχών και µεθόδων, καταχωρίζονται µε αναδροµική επαναδιατύπωση των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις της
τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόµενα κονδύλια να είναι συγκρίσιµα.
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας µεταβολής.

3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων
Οι µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι
προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και µελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι µεταβολές
αυτές δεν καταχωρίζονται αναδροµικά.

3.2.3. ∆ιόρθωση σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων
Οι διορθώσεις σφαλµάτων καταχωρίζονται µε την αναδροµική διόρθωση των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.
Στην παρούσα περίοδο 2016 δεν εντοπίστηκε σφάλµα προηγούµενης περιόδου.

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόµου προκειµένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρµογή µιας διατάξεως του νόµου
για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων,
γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρεώσεως µε περισσότερα από ένα κονδύλια
του ισολογισµού

∆εν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται µε περισσότερα από ένα κονδύλια
του ισολογισµού.

EXTRACO A.E.
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6. Πληροφορίες σχετικά µε ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
6.1. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Πίνακας µεταβολών ενσώµατων πάγιων στοιχείων
ιδιοχρησιµοποιούµενων

Γήπεδα

Κτίρια

Μηχανολογικός
εξοπλισµός

Λοιπός
εξοπλισµός

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2015

207.664,89

5.885.007,93

Προσθήκες περιόδου

3.128.984,82

1.888.436,74

354.574,14

183.992,95

Μειώσεις περιόδου (πωλήσεις-τακτοποιήσεις)
Υπόλοιπο 31.12.2015

(179.576,58)
207.664,89

5.885.007,93

3.483.558,96

1.892.853,11

4.950.104,42

2.152.030,05

1.470.326,58

47.096,04

189.731,20

Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2015
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις περιόδου (πωλήσεις-τακτοποιήσεις)

90.480,89
(140.738,28)

Υπόλοιπο 31.12.2015

4.997.200,46

2.341.761,25

1.420.069,19

207.664,89

887.807,47

1.141.797,71

472.783,92

Υπόλοιπο 1.1.2016
Προσθήκες περιόδου

207.664,89

5.885.007,93

3.483.558,96

1.892.853,11
312.999,67

Εσωτερικές µεταφορές

114.812,35

55.188,65

322.477,24

5.940.196,58

3.483.558,96

2.015.715,96

4.997.200,46

2.341.761,25

1.420.069,19

49.303,59
9.658,04

161.765,79

97.086,84

5.056.162,09

2.503.527,04

(148.385,43)
1.368.770,60

884.034,49

980.031,92

646.945,36

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015
Αξία κτήσεως

Μειώσεις περιόδου (πωλήσεις-τακτοποιήσεις)
Υπόλοιπο 31.12.2016

(190.136,82)

Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2016
Αποσβέσεις περιόδου
Εσωτερικές µεταφορές
Μειώσεις περιόδου (πωλήσεις-τακτοποιήσεις)
Υπόλοιπο 31.12.2016
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2016

EXTRACO A.E.
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6.2. Επενδυτικά ακίνητα
(Αποτίµηση στο αποσβέσιµο κόστος)
Πίνακας µεταβολών επενδυτικών ακινήτων

Γήπεδα

Κτίρια

Σύνολο

228.470,86

648.093,82

876.564,68

(114.168,03)

(114.168,03)

533.925,79

762.396,65

198.046,81

198.046,81

25.911,50

25.911,50

Μειώσεις περιόδου (πωλήσεις-τακτοποιήσεις)

(34.128,70)

(34.128,70)

Υπόλοιπο 31.12.2015

189.829,61

189.829,61

344.096,18

572.567,04

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2015
Μειώσεις περιόδου (πωλήσεις-τακτοποιήσεις)
Υπόλοιπο 31.12.2015

228.470,86

Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2015
Αποσβέσεις περιόδου

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015

228.470,86

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2016

228.470,86

533.925,79

762.396,65

(114.812,35)

(55.188,65)

(170.001,00)

113.658,51

478.737,14

592.395,65

Υπόλοιπο 1.1.2016
Αποσβέσεις περιόδου

189.829,61
19.149,50

189.829,61
19.149,50

Εσωτερικές µεταφορές

(9.658,04)

(9.658,04)

Υπόλοιπο 31.12.2016

199.321,07

199.321,07

279.416,07

393.074,58

Εσωτερικές µεταφορές
Υπόλοιπο 31.12.2016
Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2016

113.658,51

6.3. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Πίνακας µεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων

Λοιπά άυλα
στοιχεία

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2015

156.655,65

Προσθήκες περιόδου

555,97
157.211,62

Υπόλοιπο 31.12.2015
Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2015

104.416,56

Αποσβέσεις περιόδου

19.728,19

Υπόλοιπο 31.12.2015

124.144,75

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015

33.066,87

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2016

157.211,62

Μειώσεις περιόδου (πωλήσεις-τακτοποιήσεις)
Υπόλοιπο 31.12.2016

157.211,62

Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2016

124.144,75

Αποσβέσεις περιόδου

13.998,79

Υπόλοιπο 31.12.2016

138.143,54

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2016

EXTRACO A.E.
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7. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
7.1 Αποτίµηση στο κόστος κτήσεως
7.1.1 Εµπορικές απαιτήσεις
Οι εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εµπορικές απαιτήσεις

31/12/2016

31/12/2015

Απαιτήσεις από πελάτες

5.579.661,87

5.182.154,71

Επιταγές εισπρακτέες

1.248.038,22

1.266.664,80

Μείον : Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων

(137.890,35)

(137.244,49)

Σύνολο

6.689.809,74

6.311.575,02

Στην παρούσα χρήση για λόγους συγκρισιµότητας έγιναν οι κατωτέρω αναµορφώσεις σε κονδύλια
της προηγούµενης χρήσης χωρίς να επηρεαστεί το αποτέλεσµα χρήσης ή η καθαρή θέση της
προηγούµενης χρήσης. Αναλυτικά :
αρχικό ποσό
31.12.2015

αναµορφωµένο
ποσό 31.12.2015

Εµπορικές απαιτήσεις

6.448.819,51

6.311.575,02

Λοιπές προβλέψεις

(137.244,49)

0,00

Σύνολο

6.311.575,02

6.311.575,02

7.1.2 Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές απαιτήσεις
Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος
Λοιποί παρακρατούµενοι φόροι

31/12/2016

31/12/2015

674.542,39

661.406,70

10,06

222,55

Συµψηφιστέος στην επόµενη χρήση ΦΠΑ
Απαιτήσεις από ελληνικό δηµόσιο

80.396,22
274,47

0,00
872,59

∆άνεια προσωπικού
∆οσµένες εγγυήσεις

30.196,12
2.030,66

17.000,00
1.525,66

Λοιποί χρεώστες

52.128,00

99.371,21

839.577,92

780.398,71

Σύνολο

Στην παρούσα χρήση για λόγους συγκρισιµότητας έγιναν οι κατωτέρω αναµορφώσεις σε κονδύλια
της προηγούµενης χρήσης χωρίς να επηρεαστεί το αποτέλεσµα χρήσης ή η καθαρή θέση της
προηγούµενης χρήσης. Αναλυτικά :
αρχικό ποσό
31.12.2015
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιποί φόροι και τέλη
Σύνολο
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αναµορφωµένο
ποσό 31.12.2015

118.769,46

780.398,71

(519.612,84)

142.016,41

638.382,30

638.382,30
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7.1.3 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Ταµειακά διαθέσιµα

31/12/2016

Ταµείο
Καταθέσεις σε τραπεζική θυρίδα
Καταθέσεις όψεως σε ευρώ

14.503,54

11.276,45

22.273,70
5.061.710,02

86.128,70
1.818.691,51

1.732,85

827,24

5.100.220,11

1.916.923,90

Καταθέσεις όψεως σε ξν
Σύνολο

31/12/2015

8. Λογαριασµοί καθαρής θέσεως
Το καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 1.350.000 ονοµαστικές µε δικαίωµα
ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,00 € κάθε µία και ανέρχεται σε 1.350.000 €
Το τακτικό αποθεµατικό 843.670,60 € σχηµατίστηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 44 του κ.ν.
2190/1920.
Τα αφορολόγητα αποθεµατικά ποσού 4.872.391,41€ αφορούν επιχορηγήσεις πάγιων περιουσιακών
στοιχείων που προορίζονται για ιδιοχρησιµοποίηση και σχηµατίστηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων
Ν.1892/90, Ν.3220/04 & Ν.3299/04.

9. Προβλέψεις
9.1 Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία
Οι υποχρεώσεις για παροχές σε εργαζοµένους προσδιορίστηκαν από τη υφιστάµενη νοµοθεσία,
ως ακολούθως:
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους
Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως
Πρόβλεψη χρήσης για αποζηµίωση προσωπικού
Καθαρή υποχρέωση στον ισολογισµό

31/12/2016

31/12/2015

173.785,75

173.785,75

18.342,09

0,00

192.127,84

173.785,75

10. Υποχρεώσεις
10.1 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
10.1.1 Κρατικές επιχορηγήσεις
Η κίνηση του λογαριασµού παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα:
Πίνακας µεταβολών κρατικών επιχορηγήσεων
Υπόλοιπο ενάρξεως
Ληφθείσες επιχορηγήσεις εντός της περιόδου
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο λήξεως
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31/12/2016

31/12/2015

144.473,50

0,00

0,00

160.526,11

(16.052,61)
128.420,89

(16.052,61)
144.473,50
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10.2 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
10.2.1 Εµπορικές υποχρεώσεις
Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εµπορικές υποχρεώσεις

31/12/2016

31/12/2015

Υποχρεώσεις σε προµηθευτές

755.782,85

736.353,46

Σύνολο

755.782,85

736.353,46

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

31/12/2016

31/12/2015

Προκαταβολές πελατών

62.155,35

106.007,52

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες

27.000,77

0,00

Μερίσµατα πληρωτέα
Λοιποί πιστωτές
Σύνολο

450.000,00

0,00

28.462,68

21.806,75

567.618,80

127.814,27

11. Έσοδα και έξοδα σηµαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σηµασίας
Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες:
Έσοδα
Πωλήσεις εµπορευµάτων

31/12/2016

31/12/2015

4.500.077,60

4.444.216,68

12.182.029,90

12.096.715,91

223.743,15

152.945,67

Σύνολο

16.905.850,65

16.693.878,26

Έξοδα

31/12/2016

31/12/2015

Πωλήσεις προϊόντων
Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων & άχρηστου υλικού

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού

1.938.662,33

1.771.296,76

Επισκευές & συντηρήσεις

340.268,21

724.706,42

Έξοδα µεταφορών

433.941,04

454.929,09

2.712.871,58

2.950.932,27

Σύνολο

12. Προτεινόµενη διάθεση κερδών
Το διοικητικό συµβούλιο προτείνει στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση των µετόχων τη διάθεση
των καθαρών µετά από φόρους κερδών ως ακολούθως:

EXTRACO A.E.
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31/12/2016
Καθαρά αποτελέσµατα κέρδη χρήσεως

3.798.357,26

(+) Υπόλοιπο κερδών προηγούµενης χρήσεως

5.920.366,35

(-) Φόρος εισοδήµατος

(1.131.481,85)

Κέρδη προς διάθεση

8.587.241,76

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :
Υπόλοιπο κερδών εις νέο

8.587.241,76

Σύνολο

8.587.241,76

13. Καταβληθέντα µερίσµατα στην περίοδο
Στην κλειόµενη περίοδο δεν καταβλήθηκαν µερίσµατα.

14. Λογιστικός χειρισµός ζηµιών περιόδου
Η κλειόµενη χρήση παρουσίασε κερδοφόρο αποτέλεσµα

15. Αναβαλλόµενοι φόροι
Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόµενων φόρων.

16. Κατηγορίες και αµοιβές προσωπικού
Ο µέσος όρος των απασχολούµενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτοµα:
31/12/2016

31/12/2015

∆ιοικητικό προσωπικό

19

14

Εργατοτεχνικό προσωπικό

55

51

Σύνολο

74

65

Η εταιρεία σε σχέση µε το απασχολούµενο προσωπικό επιβαρύνθηκε µε τα εξής ποσά:
31/12/2016
Μισθοί και ηµεροµίσθια
Κοινωνικές επιβαρύνσεις
Παρεπόµενες παροχές προσωπικού
Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία
Σύνολο
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31/12/2015

1.529.430,16

1.403.334,96

386.046,42
21.780,50

345.286,88
21.967,20

1.405,25

707,72

1.938.662,33

1.771.296,76
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17. Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών
οργάνων
∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

18. Συµµετοχές σε εταιρείες µε απεριόριστη ευθύνη των εταίρων
∆εν υπάρχουν τέτοιες συµµετοχές.

19. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του
τελικού συνόλου επιχειρήσεων, µέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική
Η εταιρεία δεν ανήκει σε τελικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις.

20. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
µερικού συνόλου επιχειρήσεων, µέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική
Η εταιρεία δεν ανήκει σε µερικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις.

21. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
∆εν συντρέχει περίπτωση.

22. Αµοιβές σε µέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων
∆εν συντρέχει περίπτωση.

EXTRACO A.E.
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23. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη
Η εταιρεία έχει πραγµατοποιήσει τις κατωτέρω συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη και στο τέλος της
χρήσεως έχει τα κατωτέρω υπόλοιπα απαιτήσεων ή υποχρεώσεων από και προς συνδεµένα µέρη:
31/12/2016

31/12/2015

Σωρευτικές πωλήσεις
Πωλήσεις αγαθών

2.375.739,25

1.726.192,23

Πωλήσεις παγίων
Πωλήσεις υπηρεσιών

34.500,00
7.279,80

82.500,00

Λοιπά έσοδα

48.000,00

42.000,00

2.465.519,05

1.850.692,23

Σωρευτικές αγορές
Αγορές αγαθών

(17.220,00)

(17.440,00)

Αγορές υπηρεσιών

(17.200,00)

(36.400,00)

(34.420,00)

(53.840,00)

1.436.135,41

1.079.235,27

49.728,00

0,00

1.485.863,41

1.079.235,27

(37.917,57)
(37.917,57)

4.763,23

Υπόλοιπα απαιτήσεων τέλους χρήσεως
Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών, υπηρεσιών
Λοιπές απαιτήσεις
Υπόλοιπα υποχρεώσεων τέλους χρήσεως
Υποχρεώσεις από αγορές αγαθών και υπηρεσιών

4.763,23

24. ∆ιακανονισµοί (συµφωνίες) που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό µε σηµαντικές θετικές ή
αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρείας
∆εν υφίστανται τέτοιοι διακανονισµοί.

25. Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που δεν
εµφανίζονται στον ισολογισµό
α) Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις
Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει συµβάσεις λειτουργικών µισθώσεων.
β) Εγγυήσεις
Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους, ανάλυση των οποίων
παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:
31/12/2016
Καλής εκτέλεσης έργου σε €
Καλής εκτέλεσης έργου σε $
Σύνολο
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194.580,00

31/12/2015
384.532,00

5.000,00

5.000,00

199.580,00

389.532,00
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γ) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις
χρήσεις 2008 και 2009. Ως εκ΄ τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα της χρήσεως αυτής δεν έχουν καταστεί
οριστικά. Η εταιρεία έχει λάβει την υπ. αρ. 7246/31/1/2017 πρόσκληση για υπαγωγή στο αρ. 58 του
Ν.4446/2016 για την περίοδο 1.1.2008-31.12.2009. Μέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών
καταστάσεων η εταιρεία δεν είχε λάβει εντολή ελέγχου για την ανέλεγκτη χρήση 2010.
Η εταιρεία έχει υπαχθεί σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις
του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 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 πρόσθετες φορολογικές
υποχρεώσεις, εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Η
Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2007. Για τις χρήσεις 2011 έως και
2015, οι σχετικές εκθέσεις φορολογικής συµµόρφωσης έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στις φορολογικές
αρχές.

26. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
∆εν συνέβησαν τέτοια γεγονότα.

Αθήνα, 09 Μαΐου 2017

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΝΤΖΑΡΕΑΣ
Α.∆.Τ ΑΚ 720764

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Α.∆.Τ ΑΕ 046377

ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ
Α.∆.Τ ΑΖ 080669
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