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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας POLISAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας POLISAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε., οι οποίες
αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2014, τις καταστάσεις συνολικού
εισοδήματος , μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία
αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές
πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον
έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά
απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον
έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην
κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των
εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και
εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του
εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης
των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
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Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας POLISAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και τη
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων




Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων
από τα άρθρα 43α και 37 του κωδ. Ν. 2190/1920.
Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας στο τέλος της κλειόμενης χρήσης ήταν αρνητικά με συνέπεια να
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48παράγραφος 1γ του κωδ.
Ν. 2190/1920.

Θεσσαλονίκη, 20 Φεβρουαρίου 2015
H ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία
Λ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι
ΑΜ ΣΟΕΛ 113
Όλγα Κοτζάμπαση
ΑΜ ΣΟΕΛ 18231
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εμπορικής &
Βιομηχανικής Εταιρείας
Παραγωγής Ρητίνης PET& Προπλασμάτων με την επωνυμία
“POLISAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.”
Επί των Οικονομικών Καταστάσεων 31.12.2014
Αθήνα , 16 Φεβρουαρίου 2015
Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας προς έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
μας, της διαχειριστικής χρήσης 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 και να σας
παρέχουμε τις πιο κάτω επεξηγήσεις και διευκρινίσεις.
Εξέλιξη και επιδόσεις της Εταιρείας
Οι καθαρές πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των € 47.390 χιλιάδων. Να σημειωθεί ότι
οι πωλήσεις αυτές σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά ήταν αυξημένες λόγω ότι την τρέχουσα
διαχειριστική χρήση ξεκίνησε η παραγωγική διαδικασία και ουσιαστικά η προσχώρηση στην αγορά
για απόκτηση μεριδίου των πωλήσεων ΡΕΤ και προπλασμάτων.
Οι λειτουργικές ζημίες της περιόδου διαμορφώθηκαν στο ποσό των € 6.287 χιλιάδων από €1.799
χιλιάδων σε σχέση με το 2013. Οι ζημίες αυτές προήλθαν από το γεγονός ότι οι τιμές των πρώτων
υλών ήταν υψηλές κατά το πρώτο εξάμηνο της λειτουργίας της επιχείρησης. Οι πρώτες ύλες
συνέβαλλαν καθοριστικά μαζί με το υψηλό κόστους ενέργειας στο αρνητικό περιθώριο κέρδους.
Οι προ φόρων ζημιές ανήλθαν στο ποσό των €7.392 χιλιάδων από € 1.970 χιλιάδων σε σχέση με
το 2013 λόγω του ότι στην εξεταζόμενη χρήση ήταν ουσιαστικά η πρώτη χρήση λειτουργίας της
επιχείρησης.
Το ύψος των αγορών σε Πάγια για την χρήση 2014 ανήλθε στο ποσό των € 78 χιλιάδων από €
6.621 χιλιάδων σε σχέση με το 2013 και αφορούσε ουσιαστικά σε προσθήκες στον μηχανολογικό
εξοπλισμό του εργοστασίου.
Το Βραχυπρόθεσμο Ενεργητικό ανήλθε σε € 41.076 χιλιάδες και αφορά κυρίως σε αποθέματα
Α’ υλών, σε εμπορικές απαιτήσεις, σε παράγωγα και καταθέσεις όψεως που αυξήθηκαν σε
σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
Τα Ίδια κεφάλαια ανήλθαν στο ποσό των € -6.962 χιλιάδων λόγω των ζημιών που προήλθαν από
την λειτουργία του εργοστασίου.
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Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των € 55.435 και προέρχονται από τον
τραπεζικό δανεισμό, παράγωγα και από τις υποχρεώσεις σε προμηθευτές Α’ υλών.

Οι οικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για το 2014σε σχέση με το 2013 ήταν:
31/12/2014
Συντελεστής ρευστότητας
0,78
Συντελεστής χρηματοδότησης
20,90
Συντελεστής προσόδου
1,06
(καθαρή απόδοση ιδίων κεφαλαίων)
Συντελεστής Μόχλευσης
133%

31/12/2013
0,97
7,15
44,56
101%

Σημαντικοί κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κίνδυνο αγοράς (μεταβολές σε
τιμές αγοράς και μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες) πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο
ρευστότητας και κίνδυνο ταμιακών ροών από μεταβολές επιτοκίων.
Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στο γεγονός ότι οι
χρηματοπιστωτικές αγορές δεν είναι προβλέψιμες, και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την
ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στην χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας συνολικά.
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας
σύμφωνα με πολιτικές που έχουν εγκριθεί από την Διοίκηση της Εταιρείας. Η Διοίκηση της
Εταιρείας εκδίδει κανόνες που αφορούν γενικά την διαχείριση κινδύνων καθώς και γραπτές
πολιτικές σχετικές με συγκεκριμένους τομείς, όπως οι κίνδυνοι που αφορούν συναλλαγματικές
ισοτιμίες, επιτόκια, πιστώσεις.
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Η Εταιρεία δεν πραγματοποιεί κερδοσκοπικές συναλλαγές ή συναλλαγές που δεν έχουν σχέση
με τις εμπορικές δραστηριότητες της Εταιρείας .
Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα της Εταιρείας περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο τραπεζικές
καταθέσεις, απαιτήσεις από πελάτες και υποχρεώσεις σε προμηθευτές, δάνεια από
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και παράγωγα.
Η Εταιρεία χρησιμοποιεί παράγωγα και συμμετέχει σε χρηματοοικονομικά προϊόντα με σκοπό
την αντιστάθμιση ανάληψης κινδύνων που εκτίθεται από τις υποχρεώσεις της σε διακυμάνσεις
συναλλαγματικών ισοτιμιών ξένων νομισμάτων και επιτοκίων.
α.Κίνδυνος αγοράς
i)Συναλλαγματικός Κίνδυνος

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Οι συναλλαγές της γίνονται κατά
κύριο λόγω σε ευρώ αλλά και σε δολάρια και ως εκ τούτου εκτίθεται σε κινδύνους
συναλλαγματικών ισοτιμιών.
ii)Κίνδυνος από μεταβολές σε τιμές

Η Εταιρεία εκτίθεται σε μεταβολές σε τιμές που προκύπτουν από τις διακυμάνσεις των τιμών
του PET καθώς οι τιμές αυτές μεταβάλλονται διεθνώς. Ο κίνδυνος αυτός, είναι σε ορισμένο
βαθμό περιορισμένος, διότι οι μεταβολές στις τιμές αγοράς πρώτων υλών απορροφούνται από
την τιμή πώλησης προς τους πελάτες σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.
β) Κίνδυνος ρευστότητας

Η συνετή διαχείριση των κινδύνων ρευστότητας προϋποθέτει επαρκή ταμειακά διαθέσιμα και
διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους μέσω της διάθεσης επαρκών δεσμευμένων πιστωτικών
δυνατοτήτων και της ικανότητας εξόδου από επαχθείς θέσεις στην αγορά.
Λόγω της δυναμικότητας της Εταιρείας , το οικονομικό τμήμα στοχεύει να συντηρεί την ευελιξία
χρηματοδότησης διατηρώντας ορισμένες δεσμευμένες (αποκλειστικές) γραμμές πίστωσης.
Η Εταιρεία διαχειριζόταν τους κινδύνους ρευστότητας μέσω σωστής διαχείρισης του κεφαλαίου
κίνησης και των ταμιακών του ροών. Παρακολουθούσε τις προβλεπόμενες ταμιακές ροές και
διασφάλιζε την ύπαρξη επαρκών τραπεζικών δανείων και δανειοληπτικών μέσων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
31-Δεκ-14

Δανεισμός
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία
εμπορικού χαρτοφυλακίου και
συμψηφισμένα παράγωγα
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

31-Δεκ-13

Λιγότερο Μεταξύ 3
Μεταξύ
Μεταξύ 1
από 3 μηνών και 1
2 και 5
και 2 ετών
μήνες
έτους
ετών

Πάνω
από 5
έτη

19.241

7.229

2.086

705

-

4.838

1.943

-

-

-

1.054

18.275

-

-

-

Λιγότερο Μεταξύ 3
Μεταξύ
Μεταξύ 1
από 3 μηνών και 1
2 και 5
και 2 ετών
μήνες
έτους
ετών

Δανεισμός
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία
εμπορικού χαρτοφυλακίου και
συμψηφισμένα παράγωγα
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

Πάνω
από 5
έτη

-

3.188

5.344

1.474

-

-

-

-

-

-

671

7.635

-

-

-

γ) Κίνδυνος από διακυμάνσεις επιτοκίων

Τα έσοδα της Εταιρείας καθώς και οι λειτουργικές ταμιακές ροές είναι σε μεγάλο βαθμό
ανεξάρτητες από τις διακυμάνσεις επιτοκίων στην αγορά διότι η Εταιρεία δεν διαθέτει άλλα
έντοκα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού εκτός από βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές
καταθέσεις.
Η έκθεση σε κινδύνους οι οποίοι οφείλονται σε διακύμανση επιτοκίων επί των δανειακών
υποχρεώσεων περιορίστηκε ως κίνδυνος ταμιακών ροών από μεταβολές στα κυμαινόμενα
επιτόκια.
Η προσέγγιση της Εταιρείας συνίσταται σε συνεχή επισκόπηση των τάσεων των επιτοκίων, και
της διάρκειας των αναγκών χρηματοδότησης. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία συνάπτει
μακροπρόθεσμα δάνεια με σταθερά επιτόκια.

8

Οικονομικές Καταστάσεις
31 Δεκεμβρίου 2014
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

δ) Διαχείριση Κινδύνου Κεφαλαίου

Δεδομένου του γεγονότος ότι η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης δραστηριοτήτων ,
στόχος της είναι να παρακολουθεί συστηματικά το κεφάλαιο κίνησης ώστε να διατηρεί όσο το
δυνατό χαμηλότερα επίπεδα εξωτερικής χρηματοδότησης.

Σύνολα Δανείων
Μείον Χρηματικά Διαθέσιμα
Καθαρή οφειλή
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Συνολικό κεφάλαιο
Συντελεστής μόχλευσης

31/12/2014

31/12/2013

29.261
-1.159
28.102
-6.962
21.141
132,9%

10.007
-1.957
8.051
-44
8.007
100,6%

ε) Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών

Τα ποσά που εμφανίζονται στους συνημμένους ισολογισμούς για τα διαθέσιμα, τις υποχρεώσεις
και τα δάνεια, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες τους.

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι κυριότερες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη σωρευτικά ανέρχονταν:

α) Τα ποσά των πωλήσεων προς και απαιτήσεων από συνδεδεμένες εταιρίες
σωρευτικά ανέρχονταν:
31/12/2014
31/12/2013
Ποσά σε χιλιάδες €
Πωλήσεις
POLISAN KIMYA SANAYI AS

555
555

Αγορές
POLISAN KIMYA SANAYI AS
POLISAN HOLDING AS

8
44
52

Υποχρεώσεις
POLISAN KIMYA SANAYI AS

8
8

9

21
21
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β) Οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των
διευθυντικών στελεχών έχουν αναλυτικά ως ακολούθως:
Ποσά σε χιλιάδες €
Αμοιβές λοιπών
διευθυντικών στελεχών

31/12/2014
107

31/12/2013
48

Υποκαταστήματα
Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, Νομό Αττικής, στο Δήμο Βριλησσίων, στην οδό Λ.Πεντέλης 3 &
Πηλέως 1, Τ.Κ. 115 35 και επίσης διατηρεί υποκατάστημα στην Β’ ΒΙ.ΠΕ. του Βόλου στον Νομό
Μαγνησίας, όπου πραγματοποιείται το σύνολο της παραγωγικής δραστηριότητας. Η εταιρεία
εντός του επόμενου έτους θα προχωρήσει σε μεταφορά έδρας απο τον Δήμο Βριλησσίων στο
Δήμου Ρ. Φερραίου στο Βελεστίνο Μαγνησίας.
Εργασιακά και Περιβαλλοντικά Θέματα
Η εταιρεία απασχολεί συνολικά, στις 31 Δεκεμβρίου 2014, 67 εργαζόμενους.
Σε ό,τι αφορά στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού η Διοίκηση της εταιρείας προσπαθεί
να αναβαθμίσει τις συνθήκες εργασίας σε όλα τα επίπεδα κυρίως σε ζητήματα που αφορούν
στην εκπαίδευση, στην υγιεινή και στην ασφάλεια. Ειδικότερα, η ασφάλεια των εργαζομένων
και της λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της Διοίκησης.
Ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη είναι η Εταιρεία και σε περιβαλλοντικά θέματα. Στο πλαίσιο αυτό
έχουν υιοθετηθεί και εφαρμόζονται τεχνικές οι οποίες διασφαλίζουν ότι οι αέριες και υγρές
εκπομπές της παραγωγικής διαδικασίας αποδεσμεύονται στο περιβάλλον μετά από κατάλληλη
επεξεργασία σε επίπεδα απολύτως συμβατά με την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Επίσης
εφαρμόζεται ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων με έμφαση στην
ανάκτηση και την ανακύκλωση και την εν γένει περιβαλλοντικά συμβατή διάθεση.
Τα ανωτέρω εντάσονται στην ευρύτερη πολιτική Ολικής Ποιότητας που εφαρμόζει η Εταιρεία, η
οποία έχει πιστοποιηθεί κατά τα πρότυπα του ISO 9001 (διαχείριση ποιότητας) και ISO 22000
(διασφάλιση ασφάλειας τροφίμων).
Λοιπές πληροφορίες
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις (κτίρια, μηχανήματα, οικόπεδα) της εταιρείας δεν φέρουν βάρη
και έχουν ασφαλιστική κάλυψη για φωτιά και λοιπούς κινδύνους.
10
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Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας
Η εταιρεία αναμένει εντός του 2015 να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς σε PET και σε
Πρόπλασμα.
Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσης και μέχρι την ημέρα σύνταξης της παρούσας έκθεσης, δεν
συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που πρέπει να αναφερθούν.
Με βάση όλα τα προαναφερθέντα και τις Οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την
31η Δεκεμβρίου 2014, έχετε νομίζω, Κύριοι Μέτοχοι, στην διάθεση σας όλα τα απαραίτητα
στοιχεία για να προχωρήσετε στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.
Μεταγενέστερα γεγονότα
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα γεγονότα.

Κατ’ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
BITLIS MEHMET EMIN

Το Μέλος του Δ.Σ.
ERSEN ISMAIL HALUK

11

Οικονομικές Καταστάσεις
31 Δεκεμβρίου 2014
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

POLISAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά σε χιλιάδες €

Σημείωση

31/12/2014

31/12/2013

Ενεργητικό:
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτησεις
Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού
Αποθέματα
Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Παράγωγα
Διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα
Σύνολο βραχυπρόθεσμου ενεργητικού
Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

5
8
6

6.328
53
1.016
7.397
10.323
20.088
2.723
6.784
1.159
41.076
48.473

6.548
48
526
7.122
5.812
3.381
1.957
11.150
18.272

63
2.791
2.854
18.718
611
6.781

3
6.819
6.822
8.104
202
-

15
15

8.721
17.750
52.580
55.435

3.188
11.495
18.316

16

1.400
-8.362
-6.962
-6.962

1.400
-1.444
-44
-44

48.473

18.272

7
8
10
11
12

Παθητικό:
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Παράγωγα
Λοιπές μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόμενη χρήση
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Γενικό Σύνολο Υποχρεώσεων

13
15
14
14
11

Καθαρή Θέση:
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποτελέσματα εις νέον
Καθαρή Θέση μετόχων εταιρίας
Σύνολο Καθαρής Θέσης
Γενικό Σύνολο Παθητικού

Οι συνημμένες Οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στην συνεδρίαση
στις 16 Φεβρουαρίου 2015 και υπογράφονται εκ μέρους του από τους κατωτέρω:
Λ. Πεντέλης 3 & Πηλέως 1,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
BITLIS MEHMET EMIN
Α.Φ.Μ.: 163344546
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ERSEN ISMAIL HALUK
Α.Φ.Μ.: 163344534
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ
Α.Φ.Μ.: 070738362
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΖΕΜΠΕΡΛΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Φ.Μ.: 043517258
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 8004 ΤΑΞΗ Α'

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 16 έως 49 αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2014
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POLISAN ΕΛΛΑΣ A.E.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ποσά σε χιλιάδες €
Σημείωση

Κύκλος Εργασιών
Κόστος Πωλήσεων

17

Μικτά Κέρδη / (Ζημίες)

Από : 01/ 01
Από : 29/ 07
έως 31/12/2014 έως 31/12/2013
47.390

3

-50.659

-4

-3.269

-1

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας

17

-1.195

-1.798

Έξοδα Διάθεσης

17

-1.332

-

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα

18

-492

-

-3.018
-6.287

-1.798
-1.799

Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων
Λειτουργικά Κέρδη / (Ζημίες)
Χρηματοοικονομικό Κόστος Καθαρό (Έξοδα)

20

-1.105

-172

Κέρδη / (Ζημίες) Περιόδου προ Φ όρων
Φόροι Εισοδήματος
Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες)

21

-7.392
490
-6.902

-1.970
526
-1.444

-15
-15

-

-6.917

-1.444

Λοιπά συνολικά έσοδα
Στοιχεία τα οποία δεν θα μεταφερθούν
μεταγενέστερα στα αποτελέσματα
Αναλογιστικά κέρδη (ζημίες)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων

13

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 16 έως 49 αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2014
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POLISAN ΕΛΛΑΣ A.E.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Μετοχικό
Αποτελέσματα
Κεφάλαιο
εις νέον
1.400
-1.444
-6.902
-15

Ποσά σε χιλιάδες €
Υπόλοιπο 31/12/2013
Καθαρή Ζημία
Λοιπά συνολικά έσοδα

Σύνολο
-44
-6.902
-15

Υπόλοιπο 31/12/2014

1.400

-8.362

-6.962

Υπόλοιπο 29/07/2013
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Καθαρή Ζημία

24
1.376
-

-1.444

24
1.376
-1.444

Υπόλοιπο 31/12/2013

1.400

-1.444

-44

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 16 έως 49 αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2014
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POLISAN ΕΛΛΑΣ A.E.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά σε χιλιάδες €
Σημείωση

01/01 εως
31/12/2014

29/07 έως
31/12/2013

Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες
Σύνολο Κερδών προ φόρων
Πλέον/ μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Χρηματοοικονομικά (έσοδα) / έξοδα
Συναλλαγματικές διαφορές
Μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) πελατών
Μείωση / (αύξηση) λοιπών απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση προμηθευτών
(Μείωση) / αύξηση λοιπών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
(Εκροές)/Εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Μείον:
Καταβληθέντες τόκοι

-7.392

-1.970

298
403
45
1.105
252

72
3
172
-

-4.914
-20.088
653
10.359
410
-18.869

-5.812
-3.429
8.104
126
-2.734

-1.118

-99

-19.987

-2.833

-78
13
-65

-6.621
3
-6.618

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Αύξηση Τραπεζικού δανεισμού
Αποπληρωμή Τραπεζικού δανεισμού
Eισπράξεις από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

22.450
-3.196
-

10.007
1.400

(γ) Καθαρές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

19.254

11.407

-798

1.957

1.957
1.159

1.957

17
7
17
19
18

(α) Καθαρές εισροές/(εκροές) από λειτουργικές
δραστηριότητες
Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι που εισπράχθηκαν
(β) Καθαρές εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες

5
19

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου

12

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 16 έως 49 αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2014
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POLISAN ΕΛΛΑΣ A.E.
Βιομηχανία Παραγωγής Ρητίνης PET&Προπλασμάτων
ΓΕΜΗ 126422401000
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
1. Γενικές πληροφορίες
Η Εταιρεία ιδρύθηκε την 29η Ιουλίου 2013 και άρχισε την δραστηριότητα της την 29 Ιουλίου 2013
με έδρα στην Ελλάδα, στο Δήμο Αθηναίων, στην οδό Μαιάνδρου 15, Τ.Κ. 11528 και κατόπιν
μεταφέρθηκε στην οδό Λ.Πεντέλης 3 & Πηλέως 1 Βριλήσσια, Τ.Κ.15235. Επίσης διατηρεί
υποκατάστημα στην Β’ ΒΙ.ΠΕ.του Βόλου στον Νομό Μαγνησίας, όπου πραγματοποιείται το
σύνολο της παραγωγικής δραστηριότητας. Η Εταιρεία για την επόμενη χρήση θα
πραγματοποιήσει αλλαγή της έδρας της από τον Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Ρήγα Φεραίου στο
Βελεστίνο του Νομού Μαγνησίας.
Η Εταιρεία είναι Ανώνυμη και οι μετοχές της είναι ονομαστικές.
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία ρητίνης (PetResin), προπλασμάτων
και άλλων συναφών προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Η Εταιρεία είναι θυγατρική της Polisan Holding. Κατ’ επέκταση οι οικονομικές καταστάσεις της
εταιρείας ενοποιούνται από τον όμιλο POLISANHOLDINGA.S. και δημοσιεύονται στο διαδίκτυο,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ομίλου www.polisan.gr
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας την 16
Φεβρουαρίου του 2015, και υπόκεινται της έγκρισης της προσεχούς Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων.

2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών
Οι βασικές λογιστικές πολιτικές που εφαρμόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των οικονομικών
καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι λογιστικές πολιτικές έχουν εφαρμοσθεί με
συνέπεια για όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) περιλαμβανομένων και των Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (Δ.Λ.Π.) και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών όπως έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάσει την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από
τα παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία, τα οποία αποτιμώνται στην εύλογη αξία.
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ΔΠΧA απαιτεί τη χρήση ορισμένων
λογιστικών εκτιμήσεων και παραδοχών. Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση κατά
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τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Οι περιοχές που εμπεριέχουν
μεγαλύτερο βαθμό άσκησης κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή όπου οι εκτιμήσεις και παραδοχές είναι
σημαντικές για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, παρουσιάζονται στη Σημείωση 4.
Διαφορές που τυχόν παρουσιάζονται μεταξύ των κονδυλίων στις οικονομικές καταστάσεις και των
αντίστοιχων κονδυλίων στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

2.1.1 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα,
τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η
εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων,
τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση
ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση»
Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με
κάποιες απαιτήσεις για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής θέσης.
ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμης αξίας μη χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων»
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της ανακτήσιμης αξίας ενός περιουσιακού
στοιχείου ή μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί
μια ζημιά απομείωσης και β) λεπτομερείς γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης
αξίας μείον έξοδα πώλησης όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης. Επίσης,
αφαιρεί την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η ανακτήσιμη αξία όταν μία ΜΔΤΡ περιέχει υπεραξία ή
άυλα περιουσιακά στοιχεία με απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν υπάρχει απομείωση.
ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση»
Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης όταν ένα παράγωγο, το
οποίο έχει οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, ανανεώνεται νομικά (novated) προκειμένου να
εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ως αποτέλεσμα νόμων ή κανονισμών, εφόσον
πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και
ΔΠΧΑ 7 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2018)
Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση
των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και
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συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το
μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9
Λογιστική Αντιστάθμισης καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε
αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Η Εταιρεία
βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις.
Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες»(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017)
Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο,
κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να
βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και
διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική
οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής
τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να
απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει
να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Η Εταιρεία βρίσκεται στη
διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το πρότυπο
δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 17 Ιουνίου 2014)
Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης πληρωμής εισφοράς που έχει
επιβληθεί από τη κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το
δεσμευτικό γεγονός βάση του οποίου θα έπρεπε να σχηματιστεί η υποχρέωση καταβολής
εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι η
ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωμή της
εισφοράς. Η διερμηνεία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση της υποχρέωσης
αργότερα από ότι ισχύει σήμερα, ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως
αποτέλεσμα συνθηκών που ισχύουν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.
ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014)
Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων
μερών στα προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των
εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για
παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του
μισθού.
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων
Απόσβεσης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2016)
Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι
κατάλληλες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης
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διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των
οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Αυτές οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016)
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας
και της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών αθροισμάτων, την δομή των οικονομικών
καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε
εφτά ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράμματος
βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.
ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»
Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει διακριτά τον
‘όρο απόδοσης’ και τον ‘όρο υπηρεσίας’.
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης
βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις
όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη.
ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία»
Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο
αντιμετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι
συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της
αναπροσαρμογής.
ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών»
Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία
που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική
εταιρεία της οικονομικής οντότητας.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία
ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράμματος
βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.
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ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρμογή στην λογιστικοποίηση του
σχηματισμού οποιαδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάση του ΔΠΧΑ 11 στις οικονομικές
καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας.
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ΔΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο
χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (‘portfolioexception’) έχει εφαρμογή σε όλα
τα συμβόλαια (συμπεριλαμβανομένων των μη χρηματοοικονομικών συμβολαίων) εντός του
πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 39/ΔΠΧΑ 9.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016)
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα
ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και διακοπείσες
δραστηριότητες»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή ομάδα στοιχείων)
αναταξινομείται από «διακρατούμενο προς πώληση» σε «διακρατούμενο προς διανομή», ή το
αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανομή και δεν πρέπει να
λογιστικοποιείται σαν αλλαγή.
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να
προσδιορίσει εάν οι όροι μίας συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού
περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και
διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του
ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων» δεν απαιτείται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το
ΔΛΠ 34.
ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις
υποχρεώσεις παροχών προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι το
νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές
προκύπτουν.
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2.2 Συναλλαγματικές μετατροπές
2.2.1 Λειτουργικό Νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης
Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα και
το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας.
2.2.2 Συναλλαγές και Υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τις ισοτιμίες που
ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών ή της αποτίμησης όταν τα στοιχεία
επανεκτιμώνται. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την
τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή των νομισματικών περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά
την ημερομηνία αναφοράς, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Τα κέρδη ή ζημιές από
συναλλαγματικές διαφορές που σχετίζονται με ταμειακά διαθέσιμα ή δανειακές υποχρεώσεις
παρουσιάζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, στα «Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)καθαρά». Όλα τα λοιπά κέρδη ή ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές παρουσιάζονται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων, στα «Λοιπά κέρδη/(ζημιές) - καθαρά».
2.3 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις περιλαμβάνουν κυρίως γήπεδα, εργοστάσια και γραφεία. Οι
ενσώματες ακινητοποιήσεις παρουσιάζονται αρχικά στο κόστος κτήσης μείον συσσωρευμένες
αποσβέσεις και τυχόν απομείωση, με εξαίρεση τα γήπεδα τα οποία παρουσιάζονται αρχικά στο
κόστος κτήσης μείον τυχόν απομείωση.
Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει τις δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση των
ενσώματων ακινητοποιήσεων. Μεταγενέστερες δαπάνες είτε περιλαμβάνονται στην λογιστική αξία
των ενσώματων παγίων ή εφόσον κριθεί πιο κατάλληλο, αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο,
μόνο όταν θεωρείται πιθανόν ότι θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη για την Εταιρεία και
υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος του παγίου μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος
επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται ως έξοδο στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος
κατά το χρόνο πραγματοποίησής του.
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι ενσώματες ακινητοποιήσεις επιμετρώνται στην
εύλογη αξία τους, βάση μελετών ανεξάρτητων εκτιμητών, μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις για
τα εργοστάσια και γραφεία. Οι επανεκτιμήσεις πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα
για να διασφαλιστεί ότι η εύλογη αξία ενός αναπροσαρμοσμένου παγίου στοιχείου δεν διαφέρει
ουσιωδώς από τη λογιστική αξία του. Οι συσσωρευμένες αποσβέσεις κατά την ημερομηνία της
επανεκτίμησης διαγράφονται έναντι της μεικτής λογιστικής αξίας του παγίου στοιχείου και το
αναπόσβεστο ποσό επαναδιατυπώνεται σύμφωνα με το αναπροσαρμοσμένο ποσό του παγίου
στοιχείου με βάση την επανεκτίμηση. Τα υπόλοιπα στοιχεία ενσώματων ακινητοποιήσεων
παρουσιάζονται στο ιστορικό κόστος τους μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις.
Αυξήσεις στη λογιστική αξία που προκύπτουν από την επανεκτίμηση των παγίων στοιχείων
πιστώνονται στα λοιπά συνολικά έσοδα και παρουσιάζονται ως αποθεματικά επανεκτίμησης στα
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ίδια κεφάλαια των μετόχων. Μειώσεις που αντισταθμίζουν προηγούμενες αυξήσεις του ιδίου
παγίου στοιχείου χρεώνονται στα λοιπά συνολικά έσοδα και αντίστοιχα μεταφέρονται στα
αποθεματικά επανεκτίμησης. Όλες οι άλλες μειώσεις χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων. Κάθε χρόνο, η διαφορά μεταξύ της απόσβεσης η οποία υπολογίζεται στην
αναπροσαρμοσμένη λογιστική αξία των ενσώματων ακινητοποιήσεων και έχει χρεωθεί στην
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και των αποσβέσεων με βάση την αρχική αξία των
ενσώματων ακινητοποιήσεων, μεταφέρεται από «αποθεματικά επανεκτίμησης» σε
«αποτελέσματα εις νέον».

Τα γήπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των λοιπών παγίων στοιχείων υπολογίζονται με την
σταθερή μέθοδο στην διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους ως εξής:
Κτίρια
Μηχανήματα
Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός

έως 30 έτη
έως 15 έτη
έως 8 έτη
έως 5 έτη

Το κόστος μεταγενέστερων δαπανών αποσβένεται στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης
ζωής κάθε στοιχείου ή στην περίπτωση που το πρόσθετο κόστος επαναλαμβάνεται, αποσβένεται
για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη βελτίωση.
Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη ζωή ενός περιουσιακού στοιχείου αναθεωρείται τουλάχιστον
στη λήξη κάθε οικονομικού έτους και αν οι προσδοκίες διαφέρουν από τις προηγούμενες
εκτιμήσεις, η μεταβολή πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μεταβολή σε λογιστική εκτίμηση σύμφωνα
με το Δ.Λ.Π. 8 Λογιστικές Αρχές και Μέθοδοι, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη.
Όταν η αναπόσβεστη αξία του ενσώματου πάγιου στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του,
η διαφορά καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και το πάγιο
καταχωρείται στην ανακτήσιμη αξία του.
Τα κέρδη και οι ζημίες από την πώληση ενσώματων παγίων προσδιορίζονται από την διαφορά
του εσόδου και της αναπόσβεστης αξίας αυτών και συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση
συνολικού εισοδήματος. Να σημειωθεί ότι ως ανταλλακτικά παγίων θεωρούνται τα ανταλλακτικά
των οποίων η αξία σε τιμή μονάδας είναι τουλάχιστον χίλια ευρώ και με την προϋπόθεση ότι ο
ωφέλιμος χρόνος ζωής τους είναι πάνω από ένα έτος.

2.3 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Πάγια περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε αποσβέσεις, υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης
της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η αναπόσβεστη λογιστική τους αξία δεν θα ανακτηθεί.
Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται αμέσως ως έξοδα και ισούνται με την διαφορά μεταξύ της
αναπόσβεστης και της άμεσα ανακτημένης αξίας του υποκειμένου παγίου.
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Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από την σύγκριση μεταξύ της
εύλογης αξίας του στοιχείου ενεργητικού μείον το κόστος πώλησης και της αξίας χρήσεως του
παγίου. Για σκοπούς υπολογισμού της απομείωσης, τα πάγια κατηγοριοποιούνται στο
χαμηλότερο δυνατό επίπεδο ώστε να συνδεθούν με ξεχωριστές αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές
(μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών).
Μία ζημία απομείωσης που καταχωρήθηκε για ένα περιουσιακό στοιχείο σε προηγούμενα έτη
αναστρέφεται αν και μόνον αν έχει υπάρξει μία μεταβολή στις εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν
για να προσδιοριστεί το ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού στοιχείου από την τελευταία ζημία
απομείωσης που είχε καταχωρηθεί. Αν αυτό συμβαίνει, η λογιστική αξία του περιουσιακού
στοιχείου αυξάνεται μέχρι και το ανακτήσιμο ποσό του.
2.4 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
2.4.1 Ταξινόμηση
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ταξινομούνται στις ακόλουθες
κατηγορίες: δάνεια και απαιτήσεις. Η Διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόμηση κατά την αρχική
αναγνώριση.
Δάνεια και απαιτήσεις
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή
προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δε διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές.
Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12
μηνών από την ημερομηνία αναφοράς. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία. Τα δάνεια και απαιτήσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν τα κονδύλια
«Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις» και «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα» που παρουσιάζονται
στην κατάσταση οικονομικής θέσης.
2.4.2 Αναγνώριση και επιμέτρηση
Οι αγορές και οι πωλήσεις των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται
κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που είναι και η ημερομηνία που η Εταιρεία δεσμεύεται να
αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους
πλέον των δαπανών συναλλαγής. Οι επενδύσεις παύουν να αναγνωρίζονται όταν το δικαίωμα
στις ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει
ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. Τα δάνεια και
απαιτήσεις επιμετρώνται μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του
πραγματικού επιτοκίου.
2.5 Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών περουσιακών στοιχείων
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στο αναπόσβεστο κόστος
Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία αναφοράς εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων έχει απομειωθεί. Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μία ομάδα
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χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων είναι απομειωμένο και έχουν πραγματοποιηθεί
ζημιές απομείωσης, αν και μόνο αν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη απομείωσης σαν αποτέλεσμα
ενός ή περισσότερων γεγονότων που συνέβησαν μετά την αρχική αναγνώριση του περιουσιακού
στοιχείου (‘ζημιογόνο γεγονός’) και αυτό το ζημιογόνο γεγονός (ή γεγονότα) έχει επίδραση στις
μελλοντικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της ομάδας
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, και η επίδραση αυτή μπορεί να εκτιμηθεί
αξιόπιστα.
Ενδείξεις απομείωσης μπορεί να αποτελούν τα εξής γεγονότα: σημαντική οικονομική δυσκολία
του χρεώστη ή ομάδας χρεωστών, καθυστέρηση ή διακοπή πληρωμής τόκων και δόσεων,
πιθανότητα χρεοκοπίας ή άλλης χρηματοοικονομικής αναδιοργάνωσης και παρατηρήσιμα
στοιχεία που δείχνουν μετρήσιμη μείωση στις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές.
Αν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι υπάρχει ζημιά απομείωσης που αφορά δάνεια και
απαιτήσεις, το ποσό της ζημιάς επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του
περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών
(εξαιρώντας μελλοντικές πιστωτικές ζημιές που δεν έχουν πραγματοποιηθεί) προεξοφλημένες με
το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου. Η λογιστική αξία των περιουσιακών
στοιχείων μειώνεται με το ποσό της ζημιάς απομείωσης και η ζημιά καταχωρείται στα
αποτελέσματα. Αν ένα δάνειο έχει μεταβλητό επιτόκιο, το επιτόκιο προεξόφλησης για την
επιμέτρηση της ζημιάς απομείωσης είναι το τρέχον αποτελεσματικό επιτόκιο όπως
προσδιορίστηκε από τη σύμβαση.
Αν σε επόμενη περίοδο, το ποσό της απομείωσης μειωθεί και η μείωση μπορεί αντικειμενικά να
συσχετισθεί με γεγονός που συνέβη μετά την αναγνώριση της απομείωσης (π.χ. βελτίωση της
πιστοληπτικής διαβάθμισης του χρεώστη), η αναστροφή της αναγνωρισμένης ζημιάς απομείωσης
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.

2.6 Παράγωγα
Τα παράγωγα αφορούν προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος, και καταχωρούνται αρχικά
στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία της συναλλαγής και αποτιμώνται μεταγενέστερα στην
εύλογη αξία. Η μέθοδος αναγνώρισης του κέρδους ή ζημιάς που προκύπτει από την αποτίμηση
σε εύλογη αξία εξαρτάται από το κατά πόσο το παράγωγο προορίζεται ως μέσο αντιστάθμισης
κινδύνου, και αν ναι, από τη φύση του αντισταθμιζόμενου στοιχείου. Το κέρδος ή η ζημία που
προκύπτει από την μεταβολή της εύλογης αξίας αναγνωρίζεται απευθείας στα αποτελέσματα, στο
κονδύλι «Λοιπά κέρδη / ζημίες – καθαρά».

2.7 Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης κατά τη
συνήθη πορεία των εργασιών, μειωμένη κατά το ποσό των εξόδων διάθεσης. Το κόστος των
ετοίμων προϊόντων αποτελείται από τις πρώτες ύλες, το άμεσο κόστος εργασίας και τα γενικά
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βιομηχανικά έξοδα τα οποία κατανέμονται με βάση την κανονική παραγωγική δυναμικότητα. Το
κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέση μηνιαία σταθμική τιμή.
Κατάλληλη μέριμνα λαμβάνεται για τα άχρηστα, απαξιωμένα και με πολύ χαμηλή κυκλοφοριακή
ταχύτητα αποθέματα εφόσον αυτά υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα. Η μείωση της αξίας από την
λογιστική στην καθαρή ρευστοποιήσιμη και οι υποτιμήσεις στα αποθέματα, εξοδοποιούνται στην
περίοδο στην οποία αντιστοιχούν.
2.8 Εμπορικές απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις είναι τα ποσά που οφείλονται από τους πελάτες για προϊόντα που
πουλήθηκαν σε αυτούς κατά τις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρείας. Εάν η είσπραξη των
απαιτήσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός 12 μηνών από το τέλος της χρήσης (ή μέσα
στη περίοδο που διαρκεί ο κανονικός λειτουργικός κύκλος της επιχείρησης εάν είναι μεγαλύτερος
από 12 μήνες) καταχωρούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό. Διαφορετικά, καταχωρούνται στο μη
κυκλοφορούν ενεργητικό. Οι εμπορικές απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους
και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού
επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης.
2.9Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στοιχεία
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά, καταθέσεις όψεως, προθεσμίας
και βραχυπρόθεσμες μέχρι τρεις μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης.
2.10 Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας. Άμεσα έξοδα για την
έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση
του προϊόντος της έκδοσης.
2.11 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και
μεταγενέστερα επιμετρούνται σύμφωνα με το αποσβεσμένο κόστος και χρησιμοποιείται η
μέθοδος του πραγματικού επιτοκίου. Οι υποχρεώσεις ταξινομούνται σε βραχυπρόθεσμες αν η
πληρωμή επίκειται εντός ενός έτους ή λιγότερο. Εάν όχι περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις.
2.12 Δανεισμός
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους ως εισπραχθέντα ποσά μείον τα τυχόν
άμεσα έξοδα για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα, αποτιμώνται στο
αναπόσβεστο κόστος. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρού από σχετικά
έξοδα συναλλαγών) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικού
εισοδήματος κατά την διάρκεια του δανεισμού.
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Τα δάνεια ταξινομούνται ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωμα
να αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά από την ημερομηνία
της κατάστασης καθαρής θέσης.
2.13 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Αναβαλλόμενος φόρος ορίζεται ο φόρος ο οποίος αναμένεται να είναι πληρωτέος ή ανακτήσιμος
για διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε επίπεδο
οικονομικών καταστάσεων και των αντίστοιχων φορολογικών βάσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί
στον υπολογισμό του φορολογητέου κέρδους, και λογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο
υπολογισμού με βάσει την κατάσταση οικονομικής θέσης.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανόν να
υπάρξουν μελλοντικά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων θα χρησιμοποιηθούν οι προσωρινές
διαφορές και μειώνονται κατά την έκταση στην οποία δεν θα είναι πλέον προφανές ότι η σχετική
μελλοντική φορολογική ελάφρυνση θα εξασφαλιστεί.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος καθορίζεται χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές
που είχαν τεθεί σε ισχύ ή είχαν ουσιωδώς τεθεί σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού και
αναμένεται να είναι σε ισχύ την περίοδο που οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα
καταστούν απαιτητές και οι υποχρεώσεις πληρωτέες.
Η αναβαλλόμενη φορολογία χρεώνεται ή πιστώνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων εκτός εάν
αφορά στοιχεία που χρεώνονται ή πιστώνονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια οπότε και η
αναβαλλόμενη φορολογία λογιστικοποιείται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Οι αναβαλλόμενες
φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται μόνο εάν επιτρέπεται νομικά ο
συμψηφισμός φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων και εφόσον οι αναβαλλόμενες
φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις προκύπτουν από την ίδια φορολογούσα αρχή επί της
οντότητας που φορολογείται και υπάρχει η πρόθεση η τακτοποίηση να γίνει με συμψηφισμό.
2.14 Παροχές στο προσωπικό
2.14.1 Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις
Στα συνταξιοδοτικά και λοιπά προγράμματα αποχώρησης περιλαμβάνονται χρηματοδοτούμενα
και μη χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα χρηματοδοτούνται
μέσω συνταξιοδοτικών ταμείων παρακαταθήκης βάσει περιοδικών αναλογιστικών υπολογισμών.
Ως πρόγραμμα καθορισμένων παροχών ορίζεται το συνταξιοδοτικό ή αντίστοιχο πρόγραμμα
αποχώρησης, το οποίο ορίζει καταβολή συγκεκριμένου ποσού σύνταξης ή αποζημίωσης,
συνήθως σε συνάρτηση με έναν ή περισσότερους παράγοντες όπως είναι η ηλικία, τα έτη
προϋπηρεσίας και ο μισθός κάθε εργαζόμενου. Ως πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών
θεωρείται το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στα πλαίσια του οποίου η Εταιρεία καταβάλλει πάγιες
εισφορές σε ξεχωριστό νομικό πρόσωπο (υπό μορφή ταμείου) και δεν βαρύνεται με περαιτέρω,
νομική ή συμβατική υποχρέωση καταβολής εισφορών εάν το ταμείο δεν διαθέτει επαρκείς πόρους
ώστε να πληρώνει τις παροχές προς όλους τους εργαζόμενους, οι οποίες απορρέουν από τα έτη
υπηρεσίας τους, τρέχοντα και προηγούμενα.
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Οι υποχρεώσεις που αφορούν προγράμματα συνταξιοδότησης ή οικιοθελούς αποχώρησης
καθορισμένων παροχών, περιλαμβανομένων και των μη χρηματοδοτούμενων παροχών
τερματισμού της απασχόλησης, λογίζονται στην παρούσα αξία της δέσμευσης για την
καθορισμένη παροχή την ημερομηνία κατάστασης της οικονομικής θέσης μείον την εύλογη αξία
των στοιχείων ενεργητικού του προγράμματος (εφόσον πρόκειται για χρηματοδοτούμενο
πρόγραμμα) και τυχόν μεταβολές που προκύπτουν από τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά
κέρδη και ζημίες και το κόστος της προγενέστερης υπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης
παροχής υπολογίζεται από ανεξάρτητους αναλογιστές. Τα αναλογιστικά κέρδη/ζημίες που
προκύπτουν μέσα σε κάθε χρήση αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα. Η παρούσα αξία
της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή προσδιορίζεται από τις εκτιμώμενες μελλοντικές
ταμιακές εκροές χρησιμοποιώντας τα επιτόκια που θα ίσχυαν για υψηλής αξιοπιστίας εταιρικά
ομόλογα ή κρατικούς τίτλους, οι ημερομηνίες λήξης των οποίων προσεγγίζουν τα χρονικά όρια
της σχετικής υποχρέωσης.
Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται ως έξοδο πάνω σε μία σταθερή βάση κατά την διάρκεια
της μέσης περιόδου μέχρι να κατοχυρωθούν οι παροχές. Κατά την έκταση που οι παροχές αυτές
έχουν ήδη κατοχυρωθεί αμέσως μετά την καθιέρωση ή τις μεταβολές ενός προγράμματος
καθορισμένων παροχών, η Εταιρεία καταχωρεί το κόστος προϋπηρεσίας άμεσα.
Όσον αφορά τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών, η Εταιρεία καταβάλλει εισφορές σε
ξεχωριστό ταμείο για δημόσια ή ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ασφαλιστικά προγράμματα σε
υποχρεωτική, συμβατική ή εθελοντική βάση. Μετά την καταβολή των εισφορών, η Εταιρεία δεν
έχει περαιτέρω υποχρεώσεις πληρωμής. Οι τακτικές εισφορές λογίζονται ως καθαρές περιοδικές
δαπάνες κατά το έτος οφειλής τους και ως εκ τούτου περιλαμβάνονται στο κόστος προσωπικού.
2.14.2 Παροχές τερματισμού της απασχόλησης
Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης είναι πληρωτέες όταν η απασχόληση ενός
εργαζόμενου λήξει πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία συνταξιοδότησης ή όταν ο εργαζόμενος
δέχεται να αποχωρήσει εθελούσια με αντάλλαγμα αυτές τις παροχές.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις παροχές αυτές όταν έχει καταφανώς δεσμευτεί είτε να τερματίσει την
απασχόληση εργαζομένων σύμφωνα με λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει
πιθανότητα να ανακληθεί, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο εθελούσιας
αποχώρησης. Παροχές απόλυσης ή εθελούσιας αποχώρησης, οι οποίες καθίστανται πληρωτέες
σε διάστημα μεγαλύτερο από 12 μήνες μετά από την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής
θέσης προεξοφλούνται στην παρούσα αξία.
2.15 Προβλέψεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται μόνο όταν υπάρχει υποχρέωση, από γεγονότα που ήδη έχουν
συμβεί και είναι πιθανό (ήτοι πιο πιθανό παρά όχι) ότι η τακτοποίησή τους θα δημιουργήσει
εκροή, το ύψος της οποίας μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Η αναγνώριση των προβλέψεων γίνεται
στη παρούσα αξία των κεφαλαίων που αναμένεται να απαιτηθούν για να τακτοποιηθούν οι
υποχρεώσεις. Οι σχηματισθείσες προβλέψεις μειώνονται με τα ποσά που καταβάλλονται για τον
διακανονισμό των υποχρεώσεων αυτών. Τα ποσά των προβλέψεων επανεκτιμώνται, κατά τη
σύνταξη των εκάστοτε οικονομικών καταστάσεων. Προβλέψεις για μελλοντικές ζημίες δεν
αναγνωρίζονται. Αποζημιώσεις που εισπράττονται από τρίτους και αφορούν μέρος, ή όλο, το
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ποσό της εκτιμημένης εκροής, αναγνωρίζονται σαν στοιχείο του Ενεργητικού, μόνο όταν είναι
ουσιαστικά βέβαιη η είσπραξη τους.
2.16 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία από τη πώληση αγαθών και υπηρεσιών, καθαρή από
το φόρο προστιθέμενης αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές . Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως
εξής:

Πωλήσεις αγαθών
Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη από
την κυριότητα των αγαθών μεταβιβάζονται στον αγοραστή τους (συνήθως κατά την παράδοση και
αποδοχή τους από τον πελάτη) και εφόσον είναι πιθανόν τα οικονομικά οφέλη σχετιζόμενα με τη
συναλλαγή να εισρεύσουν στην Εταιρεία, η Εταιρεία δεν διατηρεί διαχείριση και δεν ασκεί
σημαντική επιρροή στα πωληθέντα αγαθά.
Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του
πραγματικού επιτοκίου.
2.17 Μισθώσεις
Οι μισθώσεις στις οποίες ο εκμισθωτής διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κίνδυνους, αλλά και τις
ωφέλειες που απορρέουν από το ιδιοκτησιακό καθεστώς καταχωρούνται ως λειτουργικές
μισθώσεις. Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των λειτουργικών μισθώσεων
καταχωρούνται αναλογικά στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος κατά την διάρκεια της
μίσθωσης.

2.18 Διανομή Μερισμάτων
Τα μερίσματα καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις κατά την περίοδο που εγκρίνονται
από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
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3.Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κίνδυνο αγοράς (μεταβολές σε
τιμές αγοράς και μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες) πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο
ρευστότητας και κίνδυνο ταμιακών ροών από μεταβολές επιτοκίων.
Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στο γεγονός ότι οι
χρηματοπιστωτικές αγορές δεν είναι προβλέψιμες, και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την
ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στην χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας συνολικά.
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας σύμφωνα
με πολιτικές που έχουν εγκριθεί από την Διοίκηση της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκδίδει
κανόνες που αφορούν γενικά την διαχείριση κινδύνων καθώς και γραπτές πολιτικές σχετικές με
συγκεκριμένους τομείς, όπως οι κίνδυνοι που αφορούν συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια,
πιστώσεις.
Η Εταιρεία δεν πραγματοποιεί κερδοσκοπικές συναλλαγές ή συναλλαγές που δεν έχουν σχέση
με τις εμπορικές δραστηριότητες της Εταιρείας .
Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα της Εταιρείας περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο τραπεζικές
καταθέσεις, απαιτήσεις από πελάτες και υποχρεώσεις σε προμηθευτές, δάνεια από
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και παράγωγα.
Η Εταιρεία χρησιμοποιεί παράγωγα και συμμετέχει σε χρηματοοικονομικά προϊόντα με σκοπό
την αντιστάθμιση ανάληψης κινδύνων που εκτίθεται από τις υποχρεώσεις της σε διακυμάνσεις
συναλλαγματικών ισοτιμιών ξένων νομισμάτων και επιτοκίων.
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3.1.1 Κίνδυνος αγοράς
i)Συναλλαγματικός Κίνδυνος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Οι συναλλαγές της γίνονται κατά
κύριο λόγω σε ευρώ αλλά και σε δολάρια και ως εκ τούτου εκτίθεται σε κινδύνους
συναλλαγματικών ισοτιμιών.

ii)Κίνδυνος από μεταβολές σε τιμές
Η Εταιρεία εκτίθεται σε μεταβολές σε τιμές που προκύπτουν από τις διακυμάνσεις των τιμών του
PET καθώς οι τιμές αυτές μεταβάλλονται διεθνώς. Ο κίνδυνος αυτός, είναι σε ορισμένο βαθμό
περιορισμένος, διότι οι μεταβολές στις τιμές αγοράς πρώτων υλών απορροφούνται από την τιμή
πώλησης προς τους πελάτες σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.

3.1.2 Κίνδυνος ρευστότητας
Η συνετή διαχείριση των κινδύνων ρευστότητας προϋποθέτει επαρκή ταμειακά διαθέσιμα και
διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους μέσω της διάθεσης επαρκών δεσμευμένων πιστωτικών
δυνατοτήτων και της ικανότητας εξόδου από επαχθείς θέσεις στην αγορά.
Λόγω της δυναμικότητας της Εταιρείας , το οικονομικό τμήμα στοχεύει να συντηρεί την ευελιξία
χρηματοδότησης διατηρώντας ορισμένες δεσμευμένες (αποκλειστικές) γραμμές πίστωσης.
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους ρευστότητας μέσω σωστής διαχείρισης του κεφαλαίου
κίνησης και των ταμειακών του ροών. Παρακολουθεί τις προβλεπόμενες ταμειακές ροές και
διασφαλίζει την ύπαρξη επαρκών τραπεζικών δανείων και δανειοληπτικών μέσων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
31-Δεκ-14

Δανεισμός
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία
εμπορικού χαρτοφυλακίου και
συμψηφισμένα παράγωγα
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

31-Δεκ-13

Δανεισμός
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία
εμπορικού χαρτοφυλακίου και
συμψηφισμένα παράγωγα
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

Λιγότερο Μεταξύ 3
Μεταξύ
Μεταξύ 1
από 3 μηνών και 1
2 και 5
και 2 ετών
μήνες
έτους
ετών

Πάνω
από 5
έτη

19.241

7.229

2.086

705

-

4.838

1.943

-

-

-

1.054

18.275

-

-

-

Λιγότερο Μεταξύ 3
Μεταξύ
Μεταξύ 1
από 3 μηνών και 1
2 και 5
και 2 ετών
μήνες
έτους
ετών

Πάνω
από 5
έτη

-

3.188

5.344

1.474

-

-

-

-

-

-

671

7.635

-

-

-

3.1.3 Κίνδυνος από διακυμάνσεις επιτοκίων
Τα έσοδα της Εταιρείας καθώς και οι λειτουργικές ταμειακές ροές είναι σε μεγάλο βαθμό
ανεξάρτητες από τις διακυμάνσεις επιτοκίων στην αγορά διότι η Εταιρεία δεν διαθέτει άλλα έντοκα
περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού εκτός από βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές καταθέσεις.
Η έκθεση σε κινδύνους οι οποίοι οφείλονται σε διακύμανση επιτοκίων επί των δανειακών
υποχρεώσεων περιορίζεται ως κίνδυνος ταμειακών ροών από μεταβολές στα κυμαινόμενα
επιτόκια.
Η προσέγγιση της Εταιρείας συνίσταται σε συνεχή επισκόπηση των τάσεων των επιτοκίων, και
της διάρκειας των αναγκών χρηματοδότησης. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία συνάπτει μακροπρόθεσμα
δάνεια με σταθερά επιτόκια.
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3.1.4 Διαχείριση Κινδύνου Κεφαλαίου
Δεδομένου του γεγονότος ότι η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης δραστηριοτήτων,
στόχος της είναι να παρακολουθεί συστηματικά το κεφάλαιο κίνησης ώστε να διατηρεί όσο το
δυνατό χαμηλότερα επίπεδα εξωτερικής χρηματοδότησης.

31/12/2014

31/12/2013

29.261
-1.159
28.102
-6.962
21.141
132,9%

10.007
-1.957
8.051
-44
8.007
100,6%

Σύνολα Δανείων
Μείον Χρηματικά Διαθέσιμα
Καθαρή οφειλή
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Συνολικό κεφάλαιο
Συντελεστής μόχλευσης

3.1.5 Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών
Τα ποσά που εμφανίζονται στους συνημμένους ισολογισμούς για τα διαθέσιμα, τις υποχρεώσεις
και τα δάνεια, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες τους.

4.

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές

Οι εκτιμήσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και
προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών
γεγονότων. Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν
ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων
στους επόμενους 12 μήνες αφορούν τα κατωτέρω:

α) Φόρος εισοδήματος- αναβαλλόμενος φόρος
Απαιτείται η άσκηση κρίσης από την διοίκηση της Εταιρείας για τον προσδιορισμό της
πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους
οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Η εταιρεία αναμορφώνει τα
φορολογικά αποτελέσματά της περιλαμβάνοντας όλες τις εκτιμώμενες λογιστικές διαφορές.

β) Ενσώματα πάγια
Απαιτείται η άσκηση κρίσης από την Διοίκηση της Εταιρείας για τον προσδιορισμό των
υπολειμματικών αξιών και των ωφέλιμων ζωών των ενσώματων παγίων. Σε κάθε ημερομηνία της
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κατάστασης οικονομικής θέσης, οι υπολειμματικές αξίες και ωφέλιμες ζωές των ενσώματων
παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση.

γ) Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους
Η υποχρέωση παροχών στους εργαζομένους προσδιορίζεται βάσει μελέτης ανεξάρτητων
αναλογιστών. Η τελική υποχρέωση μπορεί να διαφέρει από αυτή του αναλογιστικού υπολογισμού
λόγω διαφορετικών πραγματικών στοιχείων, που σχετίζονται με το προεξοφλητικό επιτόκιο, τον
πληθωρισμό, τις μισθολογικές αυξήσεις, δημογραφικά και άλλα στοιχεία.

δ) Προβλέψεις για συμβατικές υποχρεώσεις
Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις για συμβατικές υποχρεώσεις προς πελάτες του, όπου
προκύπτουν, οι οποίες υπολογίζονται βάσει ιστορικών δεδομένων και στατιστικών από την
επίλυση αντίστοιχων περιπτώσεων του παρελθόντος.
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Σημείωση 5 -

Ενσώματες ακινητοποιήσεις

Ποσά σε χιλιάδες €

Παρούσα Χρήση
31-Δεκ-2014
Κόστος
Υπόλοιπο 31/12/2013
Πλέον:
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31/12/2014

Γήπεδα και
Οικόπεδα

Προηγούμενη Χρήση
Δεκέμβριος 2013
Κόστος
Υπόλοιπο 29/07/2013
Πλέον:
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31/12/2013

Έπιπλα και
Λοιπός
Εξοπλισμός

Σύνολο

2.817

2.434

38

98

6.621

1.233

16
2.833

58
2.493

38

4
102

78
6.698

27

40

1

4

72

96
96
123

173
173
213

5
5
6

24
24
28

298
298
370

2.710

2.280

31

74

6.328

1.233

Γήπεδα και
Οικόπεδα

1.233
1.233

Συσσωρευμένες ΑποσβέσειςΑπομείωση αξίας περιουσιακών
στοιχείων
Υπόλοιπο 29/07/2013
Πλέον:
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31/12/2013
Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2013

Μηχανήματα και
μηχανολογικές Μεταφορικά
εγκαταστάσεις
Μέσα

1.233

Συσσωρευμένες ΑποσβέσειςΑπομείωση αξίας περιουσιακών
στοιχείων
Υπόλοιπο 31/12/2013
Πλέον:
Προσθήκες
Σύνολο
Υπόλοιπο 31/12/2014
Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2014

Κτίρια και
Τεχνικά Έργα

1.233

Κτίρια και
Τεχνικά Έργα

Μηχανήματα και
μηχανολογικές Μεταφορικά
εγκαταστάσεις
Μέσα

Έπιπλα και
Λοιπός
Εξοπλισμός

Σύνολο

2.817
2.817

2.434
2.434

38
38

98
98

6.621
6.621

27
27

40
40

1
1

4
4

72
72

2.790

2.394

37

95

6.548

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ενσώματων ακινητοποιήσεων της Εταιρείας.
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αποτιμόνται στην εύλογη αξία τους την 31 Δεκεμβρίου 2014.
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Σημείωση 6 -

Αναβαλλόμενη Φορολογία

ποσά σε χιλ. €

01/01-31/12/2014

Φ όροι επιπλέον των
λογιστικών
αποσβέσεων

Φορολογικές
Ζημίες

Προγράμματα
συνταξιοδοτικά και
παροχών στους
εργαζόμενους

Σύνολο

154
-47
107

371
521
892

1
16
17

526
490
1.016

Φ όροι επιπλέον των
λογιστικών
αποσβέσεων

Φορολογικές
Ζημίες

Εισόδημα
φορολογητέο σε
προνομιακά ποσοστά

Σύνολο

-

-

-

-

Καθαρές απαιτήσεις (υποχρεώσεις) από
αναβαλλόμενους φόρους

107

892

17

1.016

Υπόλοιπα κατά την ημερομηνία Ισολογισμού :

31/12/2014

31/12/2013

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

1.016
-

526
-

490
-

1.016

526

490

Αναβαλλόμενες Φ ορολογικές Απαιτήσεις

Υπόλοιπο 29/07/2013
Χρέωση κατάστασης αποτελεσμάτων
Υπόλοιπο 31/12/2014

Αναβαλλόμενες Φ ορολογικές Υποχρεώσεις

Υπόλοιπο 29/07/2013
Χρέωση κατάστασης αποτελεσμάτων
Υπόλοιπο 31/12/2014

Αναβαλλ. Φορολ. Απαιτήσεις
Αναβαλλ. Φορολ. Υποχρεώσεις
Καθαρές απαιτήσεις (Υποχρεώσεις) από
αναβαλλόμενη Φορολογία.
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Σημείωση 6 -

Αναβαλλόμενη Φορολογία

ποσά σε χιλ. €

29/07-31/12/2013
Αναβαλλόμενες Φ ορολογικές Απαιτήσεις
Υπόλοιπο 29/07/2013
Χρέωση κατάστασης αποτελεσμάτων
Υπόλοιπο 31/12/2013

Αναβαλλόμενες Φ ορολογικές Υποχρεώσεις
Υπόλοιπο 29/07/2013
Χρέωση κατάστασης αποτελεσμάτων
Υπόλοιπο 31/12/2013
Καθαρές απαιτήσεις (υποχρεώσεις) από
αναβαλλόμενους φόρους

Υπόλοιπα κατά την ημερομηνία Ισολογισμού :
Αναβαλλ. Φορολ. Απαιτήσεις
Αναβαλλ. Φορολ. Υποχρεώσεις
Καθαρές απαιτήσεις (Υποχρεώσεις) από
αναβαλλόμενη Φ ορολογία.

Προγράμματα
συνταξιοδοτικά και
παροχών στους
εργαζόμενους
1
1

Φ όροι επιπλέον των
λογιστικών
αποσβέσεων

Φ ορολογικές
Ζημίες

154
154

371
371

Φ όροι επιπλέον των
λογιστικών
αποσβέσεων

Φ ορολογικές
Ζημίες

Εισόδημα
φορολογητέο σε
προνομιακά ποσοστά

Σύνολο

-

-

-

-

154

371

1

526

31/12/2013
526
526

36
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526
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Σημείωση 7 - Αποθέματα
31/12/2014

Ποσά σε χιλιάδες €
Aνταλλακτικά
Α' & βοηθητικές ύλες/Αναλώσιμα/Είδη συσκ.
Έτοιμα Προϊόντα
Εμπορεύματα
Αγορές Πρώτων Υλών υπό παραλαβή
Μείον: Προβλέψεις
Σύνολο

31/12/2013

84
1.757
6.817
14
2.053
-403
10.323

33
5.095
441
243
5.812

Η αύξηση των αποθεμάτων οφείλεται στο γεγονός, ότι κατά την περίοδο 31/12/2013 η εταιρεία
δεν είχε ξεκινήσει την παραγωγική της διαδικασία και δεν είχα αποθέματα ετοίμων προϊόντων.

Σημείωση 8 - Πελάτες
Ποσά σε χιλιάδες €
Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
Σύνολο πελατών και επιταγών εισπρακτέων

31/12/2014

31/12/2013

15.892
4.196
20.088

-

Λόγω του γεγονότος ότι η εταιρεία ξεκίνησε την παραγωγική της δραστηριότητα το 2014, δεν
υπάρχει συγκρισιμότητα με την προηγούμενη περίοδο.
Η μέση πίστωση (υπολογιζόμενη σε μεσοσταθμική βάση κυλιόμενων δωδεκάμηνων πωλήσεων
για το 2014 ήταν 77 ημέρες.
Τα υπόλοιπα που είναι σε καθυστέρηση στις 31.12.2014 αναλύονται σύμφωνα με τον ακόλουθο
πίνακα:

Ποσά σε χιλ. €
Υπόλοιπα σε
καθυστέρηση

ΣΥΝΟΛΟ
3.442

< 30 ημέρες 30-90 ημέρες 90-180 ημέρες 180 ημέρες - 1χρόνος
2.595

567

> 1 χρόνος

280

Τα άληκτα υπόλοιπα των πελατών στις 31.12.2014 αναλύονται σύμφωνα με τον ακόλουθο
πίνακα:

Ποσά σε χιλ. €
Άληκτα υπόλοιπα

ΣΥΝΟΛΟ
16.639

30 ημέρες
5.335

37

30-90 ημέρες >90 ημέρες
11.003

301
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Η εταιρεία ασφαλίζει επιλεκτικά πελάτες εξωτερικού με βάση την πιστοληπτική τους ικανότητα
μέσω του οργανισμού ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων (ΟΑΕΠ). Τα κυριότερα υπόλοιπα που
ήταν σε καθυστέρηση από πελάτες εξωτερικού είναι ασφαλισμένα στον ΟΑΕΠ. Επίσης κατά
περίπτωση σε κάποιους πελάτες υπάρχουν διασφαλίσεις μέσω εγγυητικών επιστολών τραπέζης
εταιρεία παρουσιάζει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σχετικά με έξι πελάτες, σε
συνολικές πωλήσεις στους πελάτες αυτούς να αντιπροσωπεύουν 60% επί του συνόλου των
πωλήσεων της εταιρείας. Η διοίκηση παρά ταύτα δεν αναμένει να υποστεί ζημιές λόγω της
υψηλής ποιότητας πίστωσης των πελατών αυτών.

Σημείωση 9 - Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Ποσά σε χιλιάδες €
Λοιπές μακροπροθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων

31/12/2014

31/12/2013
53
53

48
48

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αφορούν σε εγγυήσεις που δόθηκαν στην επιχείρηση ηλεκτρικού
ρεύματος (44 χιλιάδες ευρώ), στην εγγύηση για το ενοίκιο των κεντρικών (4,7 χιλιάδες ευρώ)
καθώς και στην εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων (4,3 χιλιάδων ευρώ).

Σημείωση 10 - Λοιπές απαιτήσεις
31/12/2014

Ποσά σε χιλιάδες €
ΦΠΑ
Αγορές υπο παραλαβή
Προκαταβολές σε προμηθευτές
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Λοιποί Χρεώστες
Σύνολο

38

31/12/2013

2.497
18
204
4

1.124
1.692
385
158
22

2.723

3.381
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Σημείωση 11 - Παράγωγα
Ποσά σε χιλιάδες €
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις
Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος
Κέρδη/Ζημία που καταχωρήθηκε στα
αποτελέσματα

31/12/2014

31/12/2013

6.784
6.784
6.781
6.781

-

3

-

-

-

Τα παράγωγα εμφανίζονται στις εύλογες αξίες τους, ενώ οι μεταβολές τους σε αυτές
αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος της εταιρίας.

Σημείωση 12 - Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
31/12/2014

Ποσά σε χιλιάδες €
Καταθέσεις όψεως
Καταθέσεις προθεσμίας
Σύνολο

1.158
1
1.159

31/12/2013
317
1.640
1.957

Ακολουθεί πίνακας πιστωτικής διαβάθμισης των καταθέσεων όψεως και προθεσμίας:

31/12/2014

Πίνακας πιστoληπτικής διαβάθμισης
Καταθέσεις
BBBΒBBB
BB+
BB
Σύνολο

Ποσά σε χιλιάδες €
1.088
69
1
0
1.159

39

31/12/2013
41
276
1.640
1.957
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Σημείωση 13 - Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
Παρούσα αξία υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων παροχών προσωπικού

31/12/2014
63
63

31/12/2013

31/12/2014
3
3
45

31/12/2013

3
3

Η κίνηση των προβλέψεων κατά την διάρκεια της περιόδου είχε ως εξής:

Καθαρές προβλέψεις κατά την έναρξη της χρήσης
Σύνολο προβλέψεων κατά την έναρξη της χρήσης
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Καθαρός τόκος επί της υποχρέωσης/(περιουσιακού στοιχείου)

3

0

-

45
16
-1

3
-

Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας
Σύνολο χρεώσεων στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος
Αναγνωριζόμενα αναλογιστικά <κέρδη> / ζημίες οικονομικές υποθέσεις
Αναλογιστική ζημία/(κέρδος)-εμπειρία περιόδου
Συναλλαγματικές διαφορές
Σύνολο προβλέψεων κατά την λήξη της χρήσης

Α. Παροχές Προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

63

31/12/2014

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση οικονομικής
θέσης έχουν προσδιοριστεί ως ακολούθως:
Παρούσα αξία υποχρεώσεων
Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος
Αναγνώριση επαναμέτρησης
Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στην κατάσταση οικονομικής θέσης
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση
συνολικού εισοδήματος έχουν ως εξής:
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Τόκος στην υποχρέωση
Κόστος τερματισμού υπηρεσίας
Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας
Αναλογιστική ζημία/(κέρδος)-εμπειρία περιόδου
Κανονικό έξοδο στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος
Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας
Συνολικό έξοδο στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος
Προσαρμογές
Προσαρμογές στις υποχρεώσεις από αλλαξή των υποθέσεων
Εμπειρικές προσαρμογές στις υποχρεώσεις
Συνολικό αναλογιστικό κέρδος/(ζημία) στην Κατάσταση Μεταβολών
Ιδίων Κεφαλαίων
Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη
στην κατάσταση οικονομικής θέσης
Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους
Εισφορές εργοδότη
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη
Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Τόκος στην υποχρέωση
Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας
Αναγνωριζόμένα αναλογιστικά <κέρδη> / ζημίες απ' ευθείας στην καθαρή θέση
Καθαρή υποχρέωση κατά την λήξη του έτους
Κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Πληθωρισμός τιμών
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
Αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή

40

3

31/12/2013

63

3

63

3

45
0

3
-

45

3

45

3

-16
1

-

-15

3

-

45

3

15
63

3

1,50%
1,75%
2,00%
18,04

3,20%
1,75%
2,00%
17,93
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Σημείωση 14 -Εμπορικές & Λοιπές Υποχρεώσεις
31/12/2014

Ποσά σε χιλιάδες €
Προμηθευτές
Προμηθευτές (συνδεδεμένες εταιρείες)
Πιστωτές διάφοροι
Δημόσιο - Καταβλητέοι Φόροι
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δεδουλευμένα έξοδα
Γενικό Σύνολο

31/12/2013

18.710
8
611
17
88
35
471

8.104
202
13
69
2
117

19.329

8.306

Οι προμηθευτές που αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέλη περιγράφονται αναλυτικά στην
σημείωση 23.

Η περίοδος πίστωσης στις αγορές ανέρχεται από 60 έως 90 ημέρες περίπου.
Αναλυτικά τα άληκτα υπόλοιπα των προμηθευτών για τις 31 Δεκεμβρίου 2014 είναι:
Ποσά σε χιλ. €
Άληκτα υπόλοιπα
προμηθευτών

ΣΥΝΟΛΟ
18.275

έως 30 ημέρες
5.410

έως 60 ημέρες
3.431

πάνω απο 60 ημέρες
9.434

Αντίστοιχα για το 2013 ήταν:
Ποσά σε χιλ. €
Άληκτα υπόλοιπα
προμηθευτών

ΣΥΝΟΛΟ
7.635

έως 30 ημέρες
485

41

έως 60 ημέρες
1.847

πάνω απο 60 ημέρες
5.303
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Σημείωση 15 - Μακροπρόθεσμος Δανεισμός
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Τραπεζικός δανεισμός
Μείον πληρωτέα στην επόμενη χρήση
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων

31/12/2014
11.511
8.721
2.790

31/12/2013
10.007
3.188
6.819

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Αληλλόχρεοι λογαριασμοί
Μακροπρόθεσμος δανεισμός πληρωτέος στην
επόμενη χρήση
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων

31/12/2014
17.750

31/12/2013

Σύνολο δανείων

-

8.721
26.471

3.188
3.188

29.261

10.007

31/12/2014
2.086
705
2.791

31/12/2013
5.344
1.474
6.819

31/12/2014
4,30%

31/12/2013
4,50%

Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπροθεσμων δανείων είναι:
ποσα σε χιλιάδες Ευρώ
Μεταξύ 1 και 2 ετών
Μεταξύ 2 και 5 ετών
Σύνολο
Το πραγματικό σταθμικό μέσο επιτοκίου την
ημερομηνία του ισολογισμού είναι το παρακάτω:
Μέσο σταθμικό κόστος δανεισμού
Μέσο σταθμικό κόστος δανεισμού

Αναφορικά με τους εγγυητές των δανείων της Εταιρείας είναι οι κάτωθι:





Polisan Holding A.S.
PolisanKimya San A.S.
PolisanBoya San Ve Tic A.S.
PolisanKimya San Ve Tic A.S.
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Σημείωση 16 - Μετοχικό κεφάλαιο
Αριθμός
Μετοχών (χιλ.)

Ποσά σε χιλιάδες €
Υπόλοιπο 01/01/2014
Μεταβολές
Υπόλοιπο 31/12/2014

Κοινές Μετοχές

1.400
1.400

Σύνολο

1.400
1.400

1.400
1.400

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 1.400.000 ονομαστικές μετοχές του 1,00€
εκάστη και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Σημείωση 17 - Έξοδα ανά κατηγορία
Τα έξοδα της εταιρίας για την χρήση 2014 μπορούν να αναλυθούν στις παρακάτω
κατήγορίες:

31/12/2014

ποσά σε χιλ.€
Μεταβολή αποθεμάτων
Αναλώσεις ανταλλακτικών
Αγορές α' υλών
Προβλέψεις υποτίμησης αποθεμάτων
Ενέργεια και ύδρευση
Μισθοδοσία και λοιπά έξοδα προσωπικού
Επισκευές και συντηρήσεις
Διάφορα αναλώσιμα
Αποσβέσεις χρήσης
Μεταφορικά έξοδα
Έξοδα ταξιδίων και αυτοκινήτων, προβολής και
διαφήμισης
Λοιπά έξοδα προσωπικού, παροχές
εργαζομένων, έξοδα αυτοκινήτων
Σχηματισμένες προβλέψεις και καταβεβλημένο
κόστος για αποζημίωση προσωπικού
Έξοδα συμβούλων & λοιπά έξοδα σε τρίτους
Ενοίκια, ασφάλειες, πληρωμές μισθώσεων και
έξοδα φύλαξης
Τηλεπικοινωνίες, συνδρομές, αναλώσιμα γραφείου
Λοιπά έξοδα
Σύνολο

43

31/12/2013

-2.861

4

7
46.446
403
4.568
1.765
104
247
298
1.156

43
74
324
157
55
72
-

74

12

13

-

45
487

3
1.017

279

24

33
121
53.186

17
1.802
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Ταξινομημένα ως:
Κόστος πωληθέντων
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Σύνολο

50.659
1.195
1.332
-53.186

4
1.798
1.802

Αποσβέσεις ενσωματωμένες :
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Κόστος πωληθέντων
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Σύνολο

31
267
298

4
68
72

Σημείωση 18 - Λοιπά κέρδη / ζημίες καθαρά
31/12/2014

ποσά σε χιλ. €
Αναγνωρισθέντα μη πραγματοποιηθέντα έξοδα
Αναγνωρισθέντα πραγματοποιηθέντα έξοδα
Σύνολο

Σημείωση 19 -

31/12/2013

252
240

-

492

-

-

Χρηματοοικονομικό Κόστος Καθαρό

Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή έξοδα
Πιστωτικοί Τόκοι
Σύνολο

1.118
-13
1.105

44

175
-3
172
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Σημείωση 20 - Φόρος εισοδήματος
31/12/2014

ποσά σε χιλ. €
Φόρος Εισοδήματος
Αναβαλλόμενη Φορολογία- (Σημ 6)
Σύνολο

490
490

31/12/2013
526
526

Ο φόρος επί των κερδών διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε αν
χρησιμοποιούσαμε τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή ως εξής:

Φόροι εισοδήματος
31/12/2014

ποσά σε χιλ. €
Κέρδη προ φόρων
Φορολογικός συντελεστής σε ισχύ
Φόρος υπολογισμένος με βάση τον ισχύοντα
φορολογικό συντελεστή
Μη αναγνωρισμένη φορολογική απαίτηση λόγω
μη αναγνωρισμένων φορολογικών ζημιών
Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς
σκοπούς
Λοιπά
Φόρος εισοδήματος

31/12/2013

-7.392
26%

-1.970
26%

1.922

512

-1.598

-

166
490

14
526

Ο ισχύων φορολογικός συντελεστής για την κλειόμενη χρήση ήταν 26% .

Από τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης
Ευθύνης, των οποίων οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από
Νόμιμους Ελεγκτές, εγγεγραμμένους στο δημόσιο Μητρώο του Ν. 3693/2008, υποχρεούνται να
λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό», όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του
Ν.2238/1994. Το ως άνω πιστοποιητικό εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται
από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
Κατόπιν της ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο
εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης», που συνοδεύεται από το
Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων. Το αργότερο εντός δέκα ημερών από την
καταληκτική ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από τη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων, η προαναφερθείσα Έκθεση και το οικείο Προσάρτημα υποβάλλονται
ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών από το Νόμιμο Ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο. Το
Υπουργείο Οικονομικών στη συνέχεια θα επιλέξει δείγμα εταιρειών τουλάχιστον της τάξης του 9%
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για φορολογικό επανέλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο έλεγχος
αυτός θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δεκαοκτώ μηνών από την
ημερομηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονομικών.
Η εταιρεία για την προηγούμενη χρήση έλαβε φορολογικό πιστοποιητικό από την ελεγκτική
εταιρεία PricewaterhouseCoopersA.E., ενώ για την κλειόμενη χρήση ο φορολογικός έλεγχος είναι
σε εξέλιξη από την ίδια ελεγκτική εταιρεία όπως προβλέπεται από τις διατάξεις στην παρ. 5 του
άρθρου 82 Ν. 2238/1994. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, θα εκδοθεί και το
φορολογικό πιστοποιητικό.
Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές
υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.

Σημείωση 21 - Έξοδα Μισθοδοσίας & Μέσος Όρος
απασχολούμενου Προσωπικού

ποσά σε χιλ. €
Μισθοί και ημερομίσθια
Λοιπές παροχές προσωπικού
Εργοδοτικές Εισφορές
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικου λόγω
εξόδου απο την υπηρεσία
Σύνολο Μισθοδοσίας

31/12/2014

31/12/2013

1.377
13
388

243
10
72

45
1.823

3
327

Ο μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού για την εταιρεία αναλύεται ως εξής:

31/12/2014

ποσά σε χιλ. €
Mέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού

31/12/2013
67
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Σημείωση 22 - Ανειλημμένες υποχρεώσεις / δεσμεύσεις
Υποχρεώσεις λειτουργικών μισθώσεων
Η Εταιρεία μισθώνει ενσώματες ακινητοποιήσεις (κτίρια και μεταφορικά μέσα) με λειτουργικές
μισθώσεις.
Τα μελλοντικά πληρωτέα συνολικά μισθώματα σύμφωνα με τις λειτουργικές μισθώσεις έχουν ως
εξής:

Ποσά σε χιλ. €
Από 1 έως 5 έτη
Άνω από 5 έτη
Σύνολο

Κτίρια
19
61
80

31/12/2014
Μεταφ. Μέσα
18
42
59
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Σύνολο
37
103
139

31/12/2013
Κτίρια
Σύνολο
19
19
80
80
99
99
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Σημείωση 23 - Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Η μετοχική σύνθεση της εταιρίας την 31/12/2014 είναι: POLISAN
HELLAS HOLDING AE 100%,
α) Τα ποσά των πωλήσεων προς και απαιτήσεων από συνδεδεμένες
εταιρίες σωρευτικά ανέρχονταν:
31/12/2014
31/12/2013
Ποσά σε χιλιάδες €
Πωλήσεις
POLISAN KIMYA SANAYI AS

Αγορές
POLISAN KIMYA SANAYI AS
POLISAN HOLDING AS

555
555

-

8
44
52

21
21

8
8

-

Υποχρεώσεις
POLISAN KIMYA SANAYI AS

β) Οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των
διευθυντικών στελεχών έχουν αναλυτικά ως ακολούθως:
Ποσά σε χιλιάδες €
Αμοιβές λοιπών
διευθυντικών στελεχών

31/12/2014
107
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Σημείωση 24 - Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις

Δεν υπάρχουν σημαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων
που να έχουν σημαντική επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις ή στη λειτουργία της Εταιρείας.
Η Εταιρεία έχει δημιουργήσει εγγυητικές επιστολές για προμηθευτές και έχει λάβει αντίστοιχες
πελατών οι οποίες φαίνονται παρακάτω:

Ποσά σε χιλιάδες €
Εγγυητικές για προμηθευτές
Εγγυητικές πελατών

31/12/2014
22.090
360
22.450

Σύνολο

31/12/2013
8.527
8.527

Σημείωση 25 - Μεταγενέστερα γεγονότα
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα γεγονότα της ημερομηνίας ισολογισμού τα οποία έχουν επίπτωση
στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
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