POLISAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚH & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ PET & ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 126422401000 - ΕΔΡΑ: Β’ ΒΙ.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ, 37500 ΒΟΛΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(Δηµοσιευμένα βάσει του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα Δ.Λ.Π.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "POLISAN ΕΛΛΑΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ PET & ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρίας, όπου αναρτώνται οι
οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

Αρμόδια Υπηρεσία :

Νομαρχία Μαγνησίας

Διεύθυνση διαδικτύου :

www.polisan.gr/www.polisanholding.com.tr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

Πρόεδρος : Bitlis Mehmet Emin

Κύκλος Εργασιών

Αντιπρόεδρος: Mizrahi Erol

Μικτά Κέρδη / (Ζημίες)

Μέλη: Hakoglu Bulent Necati, Denizhan Selcuk και Yemeniciler Ali Firat

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο

01.01.2015 - 31.12.2015

8 Φεβρουαρίου 2016

των οικονομικών καταστάσεων :

51.095

47.390

1.194

-3.269

Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων

-1.563

-6.039

Ζημίες προ φόρων

-3.086

-7.392

Ζημίες μετά από φόρους

-2.893

-6.902

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους

Νόμιμος Ελεγκτής :

Κατσαγάννης Κωνσταντίνος

Ελεγκτική Εταιρεία :

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

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου :

Με σύμφωνη γνώμη

8

-15

Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους

-2.885

-6.917

Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
συνολικών αποσβέσεων

-1.261

-5.989

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

31.12.2015

31.12.2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31.12.2015

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

6.321

6.328

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2015 και 01.01.2014
αντίστοιχα)

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

1.273

1.069

Αποθέματα

12.547

10.323

Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2015 και 31.12.2014
αντίστοιχα)

Απαιτήσεις από πελάτες

14.318

20.088

7.008

3.884

41.467

41.692

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

01.01.2014 - 31.12.2014

31.12.2014
-6.962

-45

-2.885

-6.917

-9.847

-6.962

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο (1.400.000 μετοχές των € 1,00 έκαστη)
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ( α )

1.400

1.400

-11.247

-8.362

-9.847

-6.962

7.870

2.791

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις

63

63

34.551

26.471

8.830

19.329

Σύνολο Υποχρεώσεων ( β )

51.314

48.654

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( γ ) = ( α ) + ( β )

41.467

41.692

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

01.01.2015 - 31.12.2015

01.01.2014 - 31.12.2014

Λειτουργικές Δραστηριότητες
Ζημίες χρήσης προ φόρων

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

-3.086

-7.392

302

298

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

2.410

1.118

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

-887

-13

Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων

1) 'Εχουν τηρηθεί οι ίδιες βασικές λογιστικές αρχές των οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2014, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα
λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες, τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2015.
2) Μοναδικός μέτοχος της Εταιρίας (ποσοστό 100%) είναι η Εταιρία “Polisan Holding AS”. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας
ενσωματώνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάσσονται από τη Μητρική Εταιρία “Polisan Holding AS” με έδρα την Τουρκία.

Μη πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές

44

-

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις

178

-

3) Για το σύνολο του δανεισμού της Εταιρίας έχουν εγγυηθεί η Μητρική Εταιρία για το σύνολο τους και για ένα δάνειο λοιπά συνδεδεμένα μέρη.

Πρόβλεψη για υποτίμηση αποθεμάτων

155

403

5

45

-2.379

-4.914

5.593

-20.088

895

653

-10.947

10.611

-316

410

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού

4) Το απασχολούμενο προσωπικό στις 31.12.2015 και στις 31.12.2014 ανέρχεται σε 68 και 67 εργαζόμενους αντίστοιχα.

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμού κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες

5) Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό της χρήσεως ανήλθαν σε € 296 χιλ.
6) Τα λοιπά συνολικά εισοδήματα της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 αφορούν σε κέρδη απο επαναμέτρηση προγραμμάτων
καθορισμένων παροχών μετά από φόρους σε € 8 χιλ. ενώ της προηγούμενης χρήσης σε ζημίες απο επαναμέτρηση προγραμμάτων καθορισμένων
παροχών.
7) Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που να έχουν
σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση, στην χρηματοοικονομική θέση ή στα αποτελέσματα της λειτουργίας της Εταιρίας.
8) Τα ποσά των αγορών της Εταιρίας από συνδεδεμένα μέρη σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσεως ανέρχονται στο ποσό των €
45χιλ. Τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων της Εταιρίας, προς συνδεδεμένα μέρη, στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως ανέρχονται σε € 45χιλ.

Αύξηση αποθεμάτων
Μείωση/(Αύξηση) εμπορικών απαιτήσεων
Μείωση λοιπών απαιτήσεων
(Μείωση) / Αύξηση εμπορικών υποχρεώσεων
(Μείωση) / Αύξηση λοιπών υποχρεώσεων
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

9) Η Εταιρεία δεν έχει ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Λεπττομέρειες παρατίθενται στη σημείωση 22 των οικονομικών καταστάσεων.
10) Στην κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρίας της συγκρίσιμης περιόδου έγινε οναταξινόμηση και ορθή παρουσίαση των παράγωγων
χρηματοοικονομικών προϊόντων. Επίσης πραγματοποιήθηκαν αναταξινομήσεις σε ορισμένα κονδύλια της Κατάστασης Ταμειακών Ροών χωρίς να
τροποποιήσουν τα σύνολα των επιμέρους ταμειακών ροών.

-1.689

-1.118

-9.722

-19.988

-296

-78

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα

887

13

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

591

-65

-13.845

17.750

Σύνολο εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Επενδυτικές Δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων παγίων στοιχείων

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Καθαρή μεταβολή βραχυπροθέσμων δανείων
Εισπράξεις μακροπρόθεσμων δανείων

38.725

4.700

Εξοφλήσεις μακροπροθέσμων δανείων

-11.721

-3.196

Σύνολο εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

13.159

19.254

4.029

-798

1.159

1.957

5.188

1.159

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

Βόλος, 8 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

BITLIS MEHMET EMIN
ΑΦΜ: 163344546

HAKOGLU BULENT NECATI
ΑΦΜ:167896774

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ
Α.Φ.Μ.: 070738362

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΖΕΜΠΕΡΛΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Φ.Μ.: 043517258
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 8004 ΤΑΞΗ Α'

