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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή
Πξνο ηνπο Μεηφρνπο (Δηαίξνπο) ηεο Δηαηξείαο «ΝΣΗΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΤΚΔΤΑΗΑ
Α.Β.Δ.Δ.»
Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΝΣΗΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ
ΤΚΔΤΑΗΑ Α.Β.Δ.Δ.», πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο
Γεθεκβξίνπ 2014, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη
ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ
ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ ε δηνίθεζε
θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Δπζύλε ηνπ Διεγθηή
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ
έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά
απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε
ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη
απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα.
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά
κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο
βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο
αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε
δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε
ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ
έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο
πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη
αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε
ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.

Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο «ΝΤΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΔΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Δ.Δ.»
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Γλώκε
Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε
άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο «ΝΣΗΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΤΚΔΤΑΗΑ
Α.Β.Δ.Δ.» θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο
ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ
Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ
απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.

Αζήλα, 8 Ηνπλίνπ 2015

ΠΡΑΗΓΟΤΩΣΔΡΥΑΟΤΚΟΤΠΔΡ
Αλψλπκε Διεγθηηθή Δηαηξεία
Λεσθ. Κεθηζίαο 268, 15232 Υαιάλδξη
Αξ Μ ΟΔΛ: 113

Κσλζηαληίλνο Μηραιάηνο
Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο
Αξ. Μ ΟΔΛ: 17701

επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΝΤΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΣΥΣΚΔΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Δ.Δ.», νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο
Γεθεκβξίνπ 2013, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθώλ
ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ
θαη κεζόδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ
πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε
θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ
έιεγρό καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ. Τα πξόηππα απηά
απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε
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Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο
Καηά ηελ
εκ.
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Πάγην Δλεξγεηηθό
Δλζψκαηα πάγηα
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Γάλεηα, πξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Απνζέκαηα
Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Γάλεηα πξνο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

31 Γεθεκβξίνπ 2014

31 Γεθεκβξίνπ 2013

5
6
7

6.831
1
235
7.067

10.763
2
235
11.000

8
9
10
11

708
38.888
33.000
1.076
73.672

604
33.009
33.000
603
67.216

80.739

78.216

12
13

23.084
25.541
24.743
73.368

23.084
25.445
21.639
70.168

15
16
14
14

1.370
1.475
41
2.886

2.072
1.251
573
41
3.937

14

2.658
1.815
12
4.485
7.371

2.817
1.294
4.111
8.048

80.739

78.216

ύλνιν ελεξγεηηθνύ
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ
Μεηνρηθφ θεθάιαην
Απνζεκαηηθά
Απνηειέζκαηα εηο λένλ
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο
Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο
Πξνβιέςεηο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο-ηέιε
Μεξίζκαηα πιεξσηέα

24

ύλνιν ππνρξεώζεσλ
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 11 έσο 37 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ΝΣΗΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΤΚΔΤΑΗΑ Α.Β.Δ.Δ. γηα ην έηνο 2014
εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο 4 Ηνπλίνπ 2015.
O

O

O

Πξφεδξνο Γ.

Γηεπζχλσλ χκβνπινο

Γηεπζπληήο Λνγηζηηθήο

Άγγεινο Κφθνηνο

Νίθνο Εαραξηάδεο

Παπαδεκεηξίνπ ηέθαλνο

ειίδα (7) απφ (37)

ΝΣΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε
πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ)

Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δηζνδεκάησλ
εκ.
Κύθινο εξγαζηώλ (πσιήζεηο)
Κφζηνο πσιεζέλησλ

18

Μεηθηό θέξδνο

Έηνο πνπ έιεμε ηελ
31 Γεθεκβξίνπ 2014 31 Γεθεκβξίνπ 2013
15.455

15.123

(12.208)

(12.951)

3.247

2.172

Έμνδα δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο

19

(1.674)

(1.720)

Λνηπά έζνδα / (έμνδα) θαζαξά

20

962

647

2.534

1.099

Λεηηνπξγηθό απνηέιεζκα
Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα

21

1.904

1.917

Υξεκαηννηθνλνκηθά (έμνδα)

21

(9)

(3)

4.429

3.013

(1.162)

(1.434)

3.267

1.579

(52)

(85)

(52)

(85)

3.215

1.494

Κέξδε πξν θόξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο

22

Καζαξά θέξδε ρξήζεσο
Λνηπά πλνιηθά Έζνδα:
ηνηρεία πνπ δελ ζα ηαμηλνκεζνύλ κειινληηθά ζηελ
θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ:
Αλαινγηζηηθέο (δεκίεο) / θέξδε απφ ζπληαμηνδνηηθά
πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ

13

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα, θαζαξά από θνξνινγία
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 11 έσο 37 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

ειίδα (8) απφ (37)

ΝΣΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε
πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ)

Καηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ
εκ.
Τπόινηπν ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013

Μεηνρηθό Απνζεκαηηθά Απνηειέζκαηα
θεθάιαην
εηο λένλ

ύλνιν Ιδίσλ
Κεθαιαησλ

23.084

25.455

20.135

68.674

Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκίεο) απφ ζπληαμηνδνηηθά
πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ

-

(85)

-

(85)

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα)

-

(85)

-

(85)

Καζαξά θέξδε ρξήζεσο

-

-

1.579

1.579

πλνιηθά εηζνδήκαηα γηα ηε ρξήζε

-

(85)

1.579

1.494

-

75

(75)

-

23.084

25.445

21.639

70.168

-

(52)

-

(52)

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα)

-

(52)

-

(52)

Καζαξά θέξδε ρξήζεσο

-

-

3.267

3.267

πλνιηθά εηζνδήκαηα γηα ηε ρξήζε

-

(52)

3.267

3.215

13

Μεηαθνξά ζε ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ
Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013
Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκίεο) απφ ζπληαμηνδνηηθά
πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ

13

Μεηαθνξά ζε ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ

13

-

164

(164)

(0)

Γηαλνκή αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ Ν.4172/2013

24

-

(15)

-

(15)

23.084

25.541

24.743

73.368

Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 11 έσο 37 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

ειίδα (9) απφ (37)

ΝΣΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε
πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ)

Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ
Έηνο πνπ έιεμε ηελ
εκ. 31 Γεθεκβξίνπ 2014 31 Γεθεκβξίνπ 2013
Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Σακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο

23

2.061

1.148

Σφθνη πιεξσζέληεο

21

(9)

(3)

(1.459)

(720)

593

425

(120)

(234)

-

(100)

(120)

(334)

473

91

603

512

473

91

1.076

603

Καηαβιεκέλνη θφξνη
Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αγνξέο ελζψκαησλ παγίσλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

5,6

Αγνξά νκνινγηαθνχ δαλείνπ
Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη
ηζνδύλακα
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζηελ αξρή ηνπ έηνπο

11

(Μείσζε) / Αχμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηνπ έηνπο

11

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 11 έσο 37 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

ειίδα (10) απφ (37)

ΝΣΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε
πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ)

εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
1

Γεληθέο πιεξνθνξίεο

Ζ εηαηξεία ΝΣΗΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΤΚΔΤΑΗΑ Α.Β.Δ.Δ. ζπζηάζεθε ζηηο 20 Οθησβξίνπ 1997 θαη
ιεηηνπξγεί θαηά θχξην ιφγν ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ΦΗΛΜ ΠΟΛΤΠΡΟΠΤΛΔΝΗΟΤ κε ηε κέζνδν
ηνπ «δηαμνληθνχ ηαλπζκνχ» (BOPP FILM). Σν 2014 ζπλερίζηεθε ην θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο ε νπνία
παξάγεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ.
Ζ εηαηξεία εδξεχεη ζηελ Διιάδα, ζηε δηεχζπλζε Γξαβηάο 4A, 15125, Μαξνχζη.
Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφζζεθαλ φζνλ αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ θαη αλαγλψξηζε ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ
είλαη νη ίδηεο πνπ εθαξκφδνληαη θαη ζηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο ηεο εηαηξείαο
Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2014. Σν ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην λφκηζκα αλαθνξάο ηεο
εηαηξείαο είλαη ην Δπξψ θαη ηα νηθνλνκηθά κεγέζε πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηέο ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
εθθξάδνληαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.
Ζ Δηαηξεία δελ ζπληάζζεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο νη νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο, φπσο θαη
απηέο ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο ηεο
Δηαηξείαο, Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ..
Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ΝΣΗΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΤΚΔΤΑΗΑ ΑΒΔΔ γηα ηε
ρξήζε 2014 εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο 4 Ηνπλίνπ 2015. Οη Μέηνρνη ηεο Δηαηξείαο έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηήζνπλ ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο κεηά ηε δεκνζίεπζε.
Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ησλ ρξεζηψλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο κεηξηθήο
εηαηξείαο. www.helpe.gr

1.1

Μαθξννηθνλνκηθό θαη ιεηηνπξγηθό πεξηβάιινλ ζηελ Διιάδα

Οη εμειίμεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2015 θαη νη ζπδεηήζεηο ζε εζληθφ επίπεδν ζρεηηθά κε ηελ επαλεμέηαζε ησλ φξσλ
ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Διιάδαο, θαζηζηνχλ ην καθξννηθνλνκηθφ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ
πεξηβάιινλ ζηε ρψξα επκεηάβιεην. Ζ επηζηξνθή ζηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ
ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο απνθάζεηο ζεζκηθψλ νξγάλσλ ζηε ρψξα θαη ζην εμσηεξηθφ. Λακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο, ηπρφλ αξλεηηθέο εμειίμεηο δελ αλακέλεηαη λα
επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο. Παξ‟φια απηά ε Γηνίθεζε εθηηκά δηαξθψο ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο
πηζαλέο επηπηψζεηο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη ιακβάλνληαη έγθαηξα φια ηα αλαγθαία θαη δπλαηά κέηξα
θαη ελέξγεηεο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηπρφλ επηπηψζεσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο.

Σεκεηώζεηο επί ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ
ειίδα (11) απφ (37)

ΝΣΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε
πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ)

ύλνςε εκαληηθώλ Λνγηζηηθώλ Πνιηηηθώλ

2

Οη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ γηα ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ παξνπζηάδνληαη
θαησηέξσ. Οη πνιηηηθέο απηέο έρνπλ εθαξκνζζεί ζπζηεκαηηθά γηα φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ παξνπζηάδνληαη εθηφο αλ
αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.

Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ

2.1

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΝΣΗΑΞΟΝ-ΠΛΑΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΤΚΔΤΑΗΑ ΑΒΔΔ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο
(ΓΠΥΑ) πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηε Γηεζλή Δπηηξνπή Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε.
Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο.
Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο
απαηηεί άζθεζε θξίζεο απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θαζψο επίζεο θαη εθηηκήζεηο ζηελ δηαδηθαζία εθαξκνγήο
ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δηαθφξσλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ. Οη πεξηνρέο πνπ ρξήδνπλ
κεγαιχηεξνπ βαζκνχ ππνθεηκεληθφηεηαο ή είλαη απμεκέλεο πνιππινθφηεηαο ή φπνπ νη ππνζέζεηο θαη νη εθηηκήζεηο
είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 4 ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο
θαη παξαδνρέο. Οη εθηηκήζεηο απηέο βαζίδνληαη ζηελ αληίιεςε ησλ γεγνλφησλ θαη ελεξγεηψλ απφ ηε Γηνίθεζε ηεο
Δηαηξείαο θαη ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ηηο εθηηκήζεηο απηέο.
2.1.1

πλέρηζε δξαζηεξηόηεηαο

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 πξνεηνηκάδνληαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) θαη παξνπζηάδνπλ εχινγα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο
ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξείαο κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο. Μεηά απφ πξνζεθηηθή
εμέηαζε, ε Δηαηξεία ζεσξεί φηη: (α) ε βάζε ηεο ζπλερνχο δξαζηεξηφηεηαο πξνεηνηκαζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ δελ επεξεάδεηαη, (β) ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο παξνπζηάδνληαη νξζά
ζε ζρέζε κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφδεη θαη (γ) έρνπλ ζρεδηαζηεί πξνγξάκκαηα ιεηηνπξγίαο ζε πεξίπησζε
πξνβιεκάησλ γηα λα απνθεπρζνχλ ζεκαληηθέο δπζιεηηνπξγίεο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο.

2.2

Αιιαγέο ζε πξόηππα θαη δηεξκελείεο

Έρνπλ εθδνζεί νξηζκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηεο
Δηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη
δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ θαη αλαθέξνληαη θπξίσο λέα πξφηππα, δηεξκελείο πνπ είλαη εθαξκνζηέα/εο
αλαθνξηθά κε ηε θχζε ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπλαιιαγψλ ηηο.
α) Σα αθφινπζα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη εξκελείεο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο
έρνπλ εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία ζε νηθνλνκηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014:
 ΓΛΠ 32 (Τξνπνπνίεζε) «Χξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014). Απηή ε ηξνπνπνίεζε ζηηο νδεγίεο εθαξκνγήο
ηνπ ΓΛΠ 32 παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε θάπνηεο απαηηήζεηο γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. Ζ πηνζέηεζε ηεο
ηξνπνπνίεζεο δελ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε γηα ηελ Δηαηξεία.
 ΓΛΠ 36 (Τξνπνπνίεζε) «Γλωζηνπνηήζεηο αλαθηήζηκεο αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείωλ» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014).
Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί: α) ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή
κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ (ΜΓΣΡ) φηαλ έρεη αλαγλσξηζηεί ή αλαζηξαθεί κηα δεκηά απνκείσζεο
θαη β) ιεπηνκεξείο γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ έμνδα πψιεζεο φηαλ
έρεη αλαγλσξηζηεί ή αλαζηξαθεί κηα δεκηά απνκείσζεο.

Σεκεηώζεηο επί ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ
ειίδα (12) απφ (37)

ΝΣΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε
πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ)
Δπίζεο, αθαηξεί ηελ απαίηεζε λα γλσζηνπνηεζεί ε αλαθηήζηκε αμία φηαλ κία ΜΓΣΡ πεξηέρεη ππεξαμία ή
άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή θαη δελ ππάξρεη απνκείσζε. Ζ πηνζέηεζε ηεο
ηξνπνπνίεζεο δελ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε γηα ηελ Δηαηξεία.
 ΓΛΠ 39 (Τξνπνπνίεζε) «Χξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη επηκέηξεζε» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014). Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ηε
ζπλέρηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο φηαλ έλα παξάγσγν, ην νπνίν έρεη νξηζηεί σο κέζν αληηζηάζκηζεο,
αλαλεψλεηαη λνκηθά (novated) πξνθεηκέλνπ λα εθθαζαξηζηεί απφ έλαλ θεληξηθφ αληηζπκβαιιφκελν σο
απνηέιεζκα λφκσλ ή θαλνληζκψλ, εθφζνλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. Ζ πηνζέηεζε ηεο
ηξνπνπνίεζεο δελ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε γηα ηελ Δηαηξεία.
 ΔΓΓΠΧΑ 21 «Δηζθνξέο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 17ε
Ινπλίνπ 2014). Απηή ε δηεξκελεία νξίδεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κηαο ππνρξέσζεο πιεξσκήο εηζθνξάο πνπ
έρεη επηβιεζεί απφ ηε θπβέξλεζε θαη δελ είλαη θφξνο εηζνδήκαηνο. Ζ δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη πσο ην
δεζκεπηηθφ γεγνλφο βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα έπξεπε λα ζρεκαηηζηεί ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξάο (έλα απφ
ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλαγλψξηζε ππνρξέσζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 37) είλαη ε ελέξγεηα φπσο πεξηγξάθεηαη
ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία ε νπνία πξνθαιεί ηελ πιεξσκή ηεο εηζθνξάο. Ζ δηεξκελεία κπνξεί λα έρεη σο
απνηέιεζκα ηελ αλαγλψξηζε ηεο ππνρξέσζεο αξγφηεξα απφ φηη ηζρχεη ζήκεξα, εηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε
εηζθνξέο νη νπνίεο επηβάιινληαη σο απνηέιεζκα ζπλζεθψλ πνπ ηζρχνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. Ζ
πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε γηα ηελ Δηαηξεία.
 ΓΛΠ 19 Αλαζεωξεκέλν (Τξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2014). Ζ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη
ζε εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ κεξψλ ζηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη απινπνηνχλ
ηελ ινγηζηηθνπνίεζε ησλ εηζθνξψλ φηαλ είλαη αλεμάξηεηεο ηνπ αξηζκνχ ησλ εηψλ πνπ παξέρεηαη ε εξγαζία,
γηα παξάδεηγκα, εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ πνπ ππνινγίδνληαη βάζε ελφο ζηαζεξνχ πνζνζηνχ ηνπ κηζζνχ. Ζ
πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε γηα ηελ Δηαηξεία.
 Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΠΧΑ 2012 (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ
1ε Φεβξνπαξίνπ 2015).
Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε επηά ΓΠΥΑ σο
επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 2010-12 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ.
Δπί ηνπ παξφληνο ε Δηαηξεία αμηνινγεί ηελ επίδξαζε πνπ ζα έρνπλ απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο.
–

ΓΠΧΑ 2 «Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ηωλ κεηνρώλ». Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ
νξηζκφ ηεο „πξνυπφζεζεο θαηνρχξσζεο‟ θαη νξίδεη δηαθξηηά ηνλ „φξν απφδνζεο‟ θαη ηνλ „φξν
ππεξεζίαο‟.
–

ΓΠΧΑ 3 «Σπλελώζεηο επηρεηξήζεωλ». Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ε ππνρξέσζε γηα ελδερφκελν
ηίκεκα ην νπνίν πιεξνί ηνλ νξηζκφ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηαμηλνκείηαη σο
ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή σο ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο βάζεη ησλ νξηζκψλ ηνπ ΓΛΠ 32
«Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε». Δπίζεο δηεπθξηλίδεη πσο θάζε ελδερφκελν ηίκεκα,
ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθφ, πνπ δελ είλαη ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο
επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ.

–

ΓΠΧΑ 8 «Λεηηνπξγηθνί ηνκείο». Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ηε γλσζηνπνίεζε ησλ εθηηκήζεσλ ηεο
δηνίθεζεο φζνλ αθνξά ηελ ζπλάζξνηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ.

–

ΓΠΧΑ 13 «Δπηκέηξεζε εύινγεο αμίαο». Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ην πξφηππν δελ απνθιείεη ηε
δπλαηφηεηα ηεο επηκέηξεζεο βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηα πνζά ησλ
ηηκνινγίσλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε επίπησζε ηεο πξνεμφθιεζεο είλαη αζήκαληε.

Σεκεηώζεηο επί ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ
ειίδα (13) απφ (37)

ΝΣΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε
πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ)
–

ΓΛΠ 16 «Δλζώκαηα πάγηα» θαη ΓΛΠ 38 «Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία». Καη ηα δχν πξφηππα
ηξνπνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη ε πξν
απνζβέζεσλ ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη νη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο φηαλ κηα
νηθνλνκηθή νληφηεηα αθνινπζεί ηε κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο.

–

ΓΛΠ 24 «Γλωζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλωλ κεξώλ». Σν πξφηππν ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα
ζπκπεξηιάβεη σο ζπλδεδεκέλν κέξνο κία εηαηξεία πνπ παξέρεη ππεξεζίεο βαζηθνχ δηνηθεηηθνχ
ζηειέρνπο ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ή ζηελ κεηξηθή εηαηξεία ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο.

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΠΧΑ 2013 (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ
1ε Ιαλνπαξίνπ 2015).
Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε ηέζζεξα ΓΠΥΑ
σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 2011-13 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ
ΓΛΠ. Δπί ηνπ παξφληνο ε Δηαηξεία αμηνινγεί ηελ επίδξαζε πνπ ζα έρνπλ απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
–

ΓΠΧΑ 3 «Σπλελώζεηο επηρεηξήζεωλ». Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ην ΓΠΥΑ 3 δελ έρεη
εθαξκνγή ζηελ ινγηζηηθνπνίεζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ νπνηαζδήπνηε απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηαο βάζεη
ηνπ ΓΠΥΑ 11 ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο ηεο απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηαο.

–

ΓΠΧΑ 13 «Δπηκέηξεζε εύινγεο αμίαο». Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ε εμαίξεζε πνπ παξέρεη ην
ΓΠΥΑ 13 γηα έλα ραξηνθπιάθην ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ („portfolio
exception‟) έρεη εθαξκνγή ζε φια ηα ζπκβφιαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κε
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκβνιαίσλ) εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 39/ΓΠΥΑ 9.

–

ΓΛΠ 40 «Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα». Σν πξφηππν ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί πσο ην
ΓΛΠ 40 θαη ην ΓΠΥΑ 3 δελ είλαη ακνηβαίσο απνθιεηφκελα.

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΠΧΑ 2014 (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά
ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016).
Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ πεξηγξάθνπλ ηηο βαζηθέο αιιαγέο ζε ηέζζεξα ΓΠΥΑ. Οη
ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
–

ΓΠΧΑ 5 «Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξαηνύκελα πξνο πώιεζε θαη δηαθνπείζεο
δξαζηεξηόηεηεο». Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο φηαλ έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (ή νκάδα
ζηνηρείσλ) αλαηαμηλνκείηαη απφ «δηαθξαηνχκελν πξνο πψιεζε» ζε «δηαθξαηνχκελν πξνο δηαλνκή»,
ή ην αληίζεην, απηφ δελ απνηειεί αιιαγή ζην ζρέδην γηα πψιεζε ή δηαλνκή θαη δελ πξέπεη λα
ινγηζηηθνπνηείηαη ζαλ αιιαγή.

–

ΓΠΧΑ 7 «Χξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλωζηνπνηήζεηο». Ζ ηξνπνπνίεζε πξνζζέηεη ζπγθεθξηκέλεο
νδεγίεο πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηε δηνίθεζε λα πξνζδηνξίζεη εάλ νη φξνη κίαο ζπκθσλίαο γηα
εμππεξέηεζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ην νπνίν έρεη κεηαβηβαζηεί
ζπληζηνχλ ζπλερηδφκελε αλάκεημε θαη δηεπθξηλίδεη πσο νη επηπξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο πνπ
απαηηνχληαη βάζεη ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΓΠΥΑ 7 «Γλσζηνπνηήζεηο – πκςεθηζκφο
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ» δελ απαηηείηαη γηα φιεο ηηο
ελδηάκεζεο πεξηφδνπο, εθηφο εάλ απαηηείηαη απφ ην ΓΛΠ 34.

–

ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο». Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο, φηαλ πξνζδηνξίδεηαη ην
επηηφθην πξνεμφθιεζεο γηα ηηο ππνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ
ππεξεζία, ην ζεκαληηθφ είλαη ην λφκηζκα ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη νη ππνρξεψζεηο θαη φρη ε ρψξα
ζηελ νπνία απηέο πξνθχπηνπλ.

Σεκεηώζεηο επί ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ
ειίδα (14) απφ (37)

ΝΣΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε
πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ)
–

ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά». Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα ηνπ
«πιεξνθφξεζε πνπ γλσζηνπνηείηαη νπνπδήπνηε αιινχ ζηελ ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή
αλαθνξά» πνπ αλαθέξεηαη ζην πξφηππν.

 ΓΠΧΑ 11 (Τξνπνπνίεζε) «Από θνηλνύ Σπκθωλίεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016). Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί απφ έλαλ επελδπηή λα εθαξκφζεη
ηελ κέζνδν ηεο εμαγνξάο φηαλ απνθηά ζπκκεηνρή ζε κία απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηα ε νπνία απνηειεί κία
„επηρείξεζε‟. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
 ΓΛΠ 16 θαη ΓΛΠ 38 (Τξνπνπνηήζεηο) «Γηεπθξίληζε ηωλ Δπηηξεπηώλ Μεζόδωλ Απόζβεζεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο
εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016). Απηή ε ηξνπνπνίεζε
δηεπθξηλίδεη φηη ε ρξήζε κεζφδσλ βαζηζκέλσλ ζηα έζνδα δελ είλαη θαηάιιειεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ
απνζβέζεσλ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη επίζεο δηεπθξηλίδεη πσο ηα έζνδα δελ ζεσξνχληαη θαηάιιειε
βάζε επηκέηξεζεο ηεο αλάισζεο ησλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε έλα άπιν πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν. Απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
 ΓΠΧΑ 10 θαη ΓΛΠ 28 (Τξνπνπνηήζεηο) «Πώιεζε ή εηζθνξά πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ κεηαμύ ελόο επελδπηή
θαη κηαο ζπγγελνύο εηαηξείαο ή θνηλνπξαμίαο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ
ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016). Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπζεηνχλ κία αζπλέπεηα κεηαμχ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
ΓΠΥΑ 10 θαη ηνπ ΓΛΠ 28 ζρεηηθά κε ηελ πψιεζε ή εηζθνξά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ελφο
επελδπηή θαη κηαο ζπγγελνχο εηαηξείαο ή θνηλνπξαμίαο. Ζ βαζηθή ζπλέπεηα ησλ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη πσο
αλαγλσξίδεηαη νιφθιεξν ην θέξδνο ή ε δεκηά κηαο ζπλαιιαγήο πνπ πεξηιακβάλεη κία δξαζηεξηφηεηα (είηε
κε ηε κνξθή κηαο ζπγαηξηθήο είηε φρη). Μεξηθφ θέξδνο ή δεκηά αλαγλσξίδεηαη φηαλ ε ζπλαιιαγή
πεξηιακβάλεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία δελ απνηεινχλ κηα δξαζηεξηφηεηα, αθφκα θαη αλ απηά ηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ ηε κνξθή κηαο ζπγαηξηθήο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
 ΓΛΠ 27 (Τξνπνπνίεζε) «Μέζνδνο Καζαξήο Θέζεο ζηηο Αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» (εθαξκφδεηαη
ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016). Απηή ε ηξνπνπνίεζε
επηηξέπεη ζηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο πξνθεηκέλνπ λα
ινγηζηηθνπνηήζνπλ ηηο επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο ζηηο αηνκηθέο ηνπο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο θαη επίζεο μεθαζαξίδεη ηνλ νξηζκφ ησλ αηνκηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε
δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
 ΓΠΧΑ 15 «Έζνδα από Σπκβόιαηα κε Πειάηεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ
ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017). Σν ΓΠΥΑ 15 εθδφζεθε ηνλ Μάην 2014.
 θνπφο ηνπ πξνηχπνπ είλαη λα παξέρεη έλα εληαίν, θαηαλνεηφ κνληέιν αλαγλψξηζεο ησλ εζφδσλ απφ φια ηα
ζπκβφιαηα κε πειάηεο ψζηε λα βειηηψζεη ηε ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ εηαηξεηψλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ,
δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ θαη δηαθνξεηηθψλ θεθαιαηαγνξψλ. Πεξηιακβάλεη ηηο αξρέο πνπ πξέπεη λα εθαξκφζεη
κία νηθνλνκηθή νληφηεηα γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ επηκέηξεζε ησλ εζφδσλ θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο
αλαγλψξηζήο ηνπο. Ζ βαζηθή αξρή είλαη φηη κία νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα αλαγλσξίζεη ηα έζνδα κε ηξφπν πνπ
λα απεηθνλίδεη ηε κεηαβίβαζε ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο ζην πνζφ ην νπνίν αλακέλεη λα
δηθαηνχηαη ζε αληάιιαγκα γηα απηά ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο. Σν πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
 ΓΠΧΑ 9 «Χξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» θαη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΧΑ 9 θαη ΓΠΧΑ 7
(εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2018). Σν
ΓΠΥΑ 9 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 39 πνπ αθνξά ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ζπκπεξηιακβάλεη επίζεο έλα κνληέιν
αλακελφκελσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ ην νπνίν αληηθαζηζηά ην κνληέιν ησλ πξαγκαηνπνηεκέλσλ πηζησηηθψλ
δεκηψλ πνπ εθαξκφδεηαη ζήκεξα. Σν ΓΠΥΑ 9 “Λνγηζηηθή Αληηζηάζκηζεο” θαζηεξψλεη κία πξνζέγγηζε ηεο
ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο βαζηδφκελε ζε αξρέο θαη αληηκεησπίδεη αζπλέπεηεο θαη αδπλακίεο ζην ηξέρσλ
κνληέιν ηνπ ΓΛΠ 39. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο
νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξεία δηφηη δελ
έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Σεκεηώζεηο επί ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ
ειίδα (15) απφ (37)

ΝΣΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε
πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ)
 ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνηήζεηο) “Γλσζηνπνηήζεηο” (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ
ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016).Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηηο νδεγίεο ηνπ ΓΛΠ 1 ζρεηηθά κε ηηο
έλλνηεο ηεο ζεκαληηθφηεηαο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο, ηελ παξνπζίαζε ησλ κεξηθψλ αζξνηζκάησλ, ηελ δνκή
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ
έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο

2.3

(α) Λεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη λόκηζκα αλαθνξάο
Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο επηκεηξψληαη κε βάζε ην θχξην λφκηζκα ηνπ νηθνλνκηθνχ
πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ε εηαηξεία ιεηηνπξγεί («ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα»). Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην λφκηζκα αλαθνξάο ηεο Δηαηξείαο.
(β) Σπλαιιαγέο θαη ππόινηπα
Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε βάζε ηηο ηζνηηκίεο πνπ ηζρχνπλ θαηά
ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. Κέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ
εθθαζάξηζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη απφ ηε κεηαηξνπή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ,
δηαγξάθνληαη ζηα απνηειέζκαηα εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ κεηαθέξνληαη απ επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε ιφγσ
ηνπ φηη αλαθέξνληαη ζε πξάμεηο αληηζηάζκηζεο θηλδχλσλ ρξεκαηνξνψλ θαη ζε πξάμεηο αληηζηάζκηζεο θηλδχλσλ
θαζαξψλ επελδχζεσλ.

Δλζώκαηα πάγηα

2.4

Σα νηθφπεδα θαη θηίξηα πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηηο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη γξαθεία. Σα ελζψκαηα πάγηα
αλαγξάθνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο κε εμαίξεζε ηα γήπεδα ηα νπνία
απνηηκνχληαη ζην θφζηνο θηήζεο. Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ
απφθηεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ή σο
μερσξηζηφ πάγην κφλνλ εάλ είλαη πηζαλφ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζρεηηδφκελα κε ην πάγην λα εηζξεχζνπλ
ζηελ Δηαηξεία θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Σν αλαπφζβεζην ππφινηπν ησλ παγίσλ πνπ
έρνπλ αληηθαηαζηαζεί δηαγξάθεηαη ζηα απνηειέζκαηα.
Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ δηαγξάθεηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη.
Σα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. Οη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ
ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο εμήο:


Κηίξηα



12-20

έηε

Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο

6-17

έηε



Μεηαθνξηθά κέζα

6-18

έηε



Έπηπια θαη εμαξηήκαηα

5-21

έηε

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη ε σθέιηκε δσή ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε
εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ.
Όηαλ ε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία, ε δηαθνξά (απνκείσζε)
θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. (εκ. 2.5)
Κέξδε ή δεκίεο απφ ηελ πψιεζε ελζσκάησλ παγίσλ, θαζνξίδνληαη απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ
ιακβάλεηαη θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο θαζαξήο αμίαο. Σα θέξδε ή νη δεκίεο απηέο δηαγξάθνληαη ζηα απνηειέζκαηα
ζαλ κέξνο ησλ θαζαξψλ ινηπψλ εζφδσλ (εμφδσλ).

Σεκεηώζεηο επί ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ
ειίδα (16) απφ (37)

ΝΣΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε
πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ)

2.5

Απνκείσζε αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή, δελ απνζβέλνληαη θαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν
απνκείσζεο εηεζίσο θαη επίζεο φηαλ θάπνηα γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία
κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο
αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. Εεκία απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη
γηα ην πνζφ γηα ην νπνίν ε ινγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ. Ζ αλαθηήζηκε αμία
είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ εχινγεο αμίαο κεησκέλε κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ πψιεζε θφζηνο θαη αμίαο
ρξήζεσο (παξνχζα αμία ρξεκαηνξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ κε βάζε ηελ εθηίκεζε ηεο δηνίθεζεο γηα
ηηο κειινληηθέο νηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο ζπλζήθεο). Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δεκηψλ απνκείσζεο ηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία εληάζζνληαη ζηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ. Με ρξεκαηννηθνλνκηθά
ζηνηρεία εθηφο απφ ππεξαμία πνπ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε επαλεθηηκνχληαη γηα πηζαλή αληηζηξνθή ηεο
απνκείσζεο ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ.

2.6

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

2.6.1 Σαμηλφκεζε
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο ηαμηλνκνχληαη σο δάλεηα θαη απαηηήζεηο. Ζ
ηαμηλφκεζε εμαξηάηαη απφ ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ζ
Γηνίθεζε πξνζδηνξίδεη ηελ ηαμηλφκεζε θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε θαη επαλεμεηάδεη ηελ ηαμηλφκεζε ζε θάζε
εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ.
Γάλεηα θαη απαηηήζεηο
Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο, ηα
νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο θαη δελ ππάξρεη πξφζεζε πψιεζεο απηψλ.
Πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμεηο κεγαιχηεξεο ησλ 12 κελψλ απφ ηελ
εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Σα ηειεπηαία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο εκπνξηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο ζηελ θαηάζηαζε
νηθνλνκηθήο ζέζεο.
2.6.2 Αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε
Γάλεηα θαη απαηηήζεηο, αλαγλσξίδνληαη θαη επηκεηξψληαη κεηαγελέζηεξα ζηελ παξνχζα αμία κε ηελ κέζνδν ηνπ
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
2.6.3 Απνκείσζε αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ε Δηαηξεία εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ ζην
ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε.
Αλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε απνκείσζεο δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ, ην πνζφ ηεο δεκίαο απνκείσζεο
ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ
εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ κειινληηθψλ δεκηψλ απφ πηζησηηθνχο θηλδχλνπο
πνπ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί) πξνεμνθιεκέλσλ κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ
ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ. Σν ηξέρνλ πνζφ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, κεηψλεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο ελφο ινγαξηαζκνχ
πξφβιεςεο γηα απνκείσζε, θαη ην πνζφ ηεο δεκίαο αλαγλσξίδεηαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ.
Γηα ηνλ έιεγρν απνκείσζεο ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ. (Βιέπε εκ. 2.9)
2.6.4 πκςεθηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κπνξνχλ λα ζπκςεθηζηνχλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαη ην
θαζαξφ ππφινηπν λα εκθαληζηεί ζηνλ ηζνινγηζκφ εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθφ λνκηθφ θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα θαη
ππάξρεη θαη ε πξφζεζε λα δηαθαλνληζηεί ην ζπκςεθηζκέλν ππφινηπν ή λα εηζπξαρζεί ε απαίηεζε θαη θαηαβιεζεί ε
ππνρξέσζε ηαπηφρξνλα.
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2.7

Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο

(α) Παγίωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ
Δπηρνξεγήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζαλ έζνδα επνκέλσλ
πεξηφδσλ θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο σο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο. Μεηά πηζηψλνληαη ζηα
απνηειέζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ παγίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε άκεζε ζρέζε κε ηηο
απνζβέζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παγίνπ.
(β) Λεηηνπξγηθώλ εμόδωλ
Δπηδνηήζεηο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ην θφζηνο κηζζνδνζίαο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ αλαγλσξίδνληαη σο
έζνδν ηε ρξνληθή πεξίνδν εληφο ηεο νπνίαο πιεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αίηεζή ηνπο θαη ε είζπξαμε
απηψλ ζεσξείηαη βέβαηα.

2.8

Απνζέκαηα

Σα απνζέκαηα απνηεινχληαη απφ αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα πιηθά ε αμία ησλ νπνίσλ αλαγλσξίδεηαη ζην
ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ φπσο απηά αλαιψλνληαη.
Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Ζ
θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο ησλ απνζεκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο
ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο, αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ δαπαλψλ νινθιήξσζεο ηνπ απνζέκαηνο θαη ησλ ηπρφλ εμφδσλ
πψιεζεο.
Σν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο.

2.9

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαζψο θαη ινηπέο απαηηήζεηο (ρνξεγεζέληα δάλεηα, ινηπέο απαηηήζεηο θιπ)
θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ
ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ δεκηψλ απνκείσζεο. Οη πξνβιέςεηο απνκείσζεο
αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ε Δηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ
νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο.
Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πειάηεο.
νβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηνπ πειάηε, ε πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο, ε νηθνλνκηθή αλαδηνξγάλσζε θαη ε
αδπλακία ηαθηηθψλ πιεξσκψλ ζεσξνχληαη ελδείμεηο φηη ε απαίηεζε έρεη απνκεησζεί. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο
απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ
εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πξνεμνθινπκέλσλ κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Σν πνζφ ηεο δεκηάο
απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα.

2.10

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο θαζψο θα
άιιεο βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο νη νπνίεο είλαη ξεπζηνπνηήζηκεο εληφο πεξηφδνπ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο
κήλεο.

2.11

Μεηνρηθό θεθάιαην

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηηο θνηλέο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο. Άκεζα έμνδα γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ,
εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο.

2.12

Σξέρνπζα θαη αλαβαιιόκελε θνξνινγία

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο πεξηφδνπ απνηειείηαη απφ ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία. Ο θφξνο
αλαγλσξίδεηαη ζηελ «Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δηζνδεκάησλ» εθηφο θαη αλ ζρεηίδεηαη κε πνζά πνπ έρνπλ
αλαγλσξηζηεί απεπζείαο ζηα «Ίδηα Κεθάιαηα». ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν θφξνο αλαγλσξίδεηαη επίζεο ζηα «Ίδηα
Κεθάιαηα».

Σεκεηώζεηο επί ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ
ειίδα (18) απφ (37)

ΝΣΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε
πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ)
Ο θφξνο εηζνδήκαηνο επί ησλ θεξδψλ, ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία πνπ έρεη ζεζπηζηεί θαηά ηελ
εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ζηε ρψξα φπνπ δηεμάγνληαη νη εξγαζίεο ηεο Δηαηξείαο θαη αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ηελ
πεξίνδν θαηά ηελ νπνία πξνθχπηνπλ ηα θέξδε. Ζ δηνίθεζε αλά δηαζηήκαηα αμηνινγεί ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε
θείκελε θνξνινγηθή λνκνζεζία ρξήδεη εξκελείαο. Όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην γίλνληαη πξνβιέςεηο επί ησλ πνζψλ
πνπ αλακέλεηαη λα πιεξσζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο.
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο
πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ
ππνρξεψζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ ινγίδεηαη
εάλ πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή, εθηφο
επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ε νπνία φηαλ έγηλε δελ επεξέαζε νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο ή
δεκία. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη λφκνπο πνπ ηζρχνπλ θαηά
ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη αλακέλεηαη λα ηζρχζνπλ φηαλ νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ ή νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ζα απνπιεξσζνχλ.
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην βαζκφ γηα ηνλ νπνίν ελδέρεηαη λα ππάξμεη
κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ
αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε.
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη κφλν εάλ επηηξέπεηαη λνκηθά ν
ζπκςεθηζκφο θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη εθφζνλ νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
θαη ππνρξεψζεηο πξνθχπηνπλ απφ ηελ ίδηα θνξνινγνχζα αξρή επί ηεο νληφηεηαο πνπ θνξνινγείηαη ή θαη επί
δηαθνξεηηθψλ νληνηήησλ θαη ππάξρεη ε πξφζεζε ε ηαθηνπνίεζε λα γίλεη κε ζπκςεθηζκφ.

2.13

Παξνρέο ζην πξνζσπηθό

(α) Τπνρξεψζεηο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο
Ζ εηαηξεία έρεη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ.
Πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ είλαη έλα ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ ε Δηαηξεία
πξαγκαηνπνηεί θαζνξηζκέλεο πιεξσκέο ζε έλα μερσξηζηφ λνκηθφ πξφζσπν. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη θακία λνκηθή
ππνρξέσζε λα πιεξψζεη επί πιένλ εηζθνξέο εάλ ην ηακείν δελ έρεη επαξθή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα λα πιεξψζεη
ζε φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηηο παξνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππεξεζία ηνπο ζηελ παξνχζα θαη ηηο πξνεγνχκελεο
ρξνληθέο πεξηφδνπο.
Γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ ε Δηαηξεία πιεξψλεη εηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθά ηακεία ηνπ δεκνζίνπ
ζε ππνρξεσηηθή βάζε. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη άιιε ππνρξέσζε εθ φζνλ έρεη πιεξψζεη ηηο εηζθνξέο ηεο . Οη εηζθνξέο
αλαγλσξίδνληαη ζαλ δαπάλεο πξνζσπηθνχ φηαλ νθείινληαη. Δηζθνξέο πνπ πξνπιεξψλνληαη αλαγλσξίδνληαη ζαλ
ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ησλ ρξεκάησλ ή ζπκςεθηζκφο κε λέεο
νθεηιέο.
Πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη έλα ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν θαζνξίδεη έλα ζπγθεθξηκέλν
πνζφ παξνρήο ζπληάμεσο ην νπνίν ζα εηζπξάμεη ν εξγαδφκελνο φηαλ ζπληαμηνδνηεζεί ην νπνίν ζπλήζσο εμαξηάηαη
απφ έλα ή πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο φπσο ε ειηθία ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο θαη ην χςνο ησλ απνδνρψλ. Ζ
Δηαηξεία δελ έρεη ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πνπ λα είλαη ρξεκαηνδνηνχκελν.
Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη ε παξνχζα
αμία ηεο ππνρξέσζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή. Ζ ππνρξέσζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο
απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβιεπφκελεο πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit
credit method). Ζ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ππνινγίδεηαη κε πξνεμφθιεζε ησλ
κειινληηθψλ ρξεκαηηθψλ εθξνψλ κε ζπληειεζηή πξνεμφθιεζεο ην επηηφθην ησλ καθξνπξνζέζκσλ εηαηξηθψλ
νκνιφγσλ πςειήο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο πνπ έρνπλ δηάξθεηα πεξίπνπ ίζε κε ην ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα.
Σα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ εκπεηξηθέο αλαπξνζαξκνγέο θαη αιιαγέο ζε αλαινγηζηηθέο
παξαδνρέο ρξεψλνληαη ή πηζηψλνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα, ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα θαηά ηελ πεξίνδν ηελ νπνία
πξνθχπηνπλ.
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ΝΣΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε
πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ)
Σν θφζηνο πξνυπεξεζίαο αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ.
(β) Παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο
Οη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πιεξψλνληαη φηαλ νη εξγαδφκελνη απνρσξνχλ πξηλ ηελ εκεξνκελία
ζπληαμηνδνηήζεσο ή φηαλ ν εξγαδφκελνο απνρσξήζεη νηθεηνζειψο κε αληάιιαγκα απηέο ηηο παξνρέο. Ζ Δηαηξεία
θαηαρσξεί απηέο ηηο παξνρέο ην λσξίηεξν απφ ηηο αθφινπζεο εκεξνκελίεο: (α) φηαλ ε Δηαηξεία δελ κπνξεί πιένλ λα
απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ησλ παξνρψλ απηψλ θαη (β) φηαλ ε Δηαηξία αλαγλσξίδεη θφζηνο αλαδηάξζξσζεο πνπ
εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 37 θαη ζπκπεξηιακβάλεη ηελ θαηαβνιή ησλ παξνρψλ ιήμεο. ηελ
πεξίπησζε κίαο πξνζθνξάο πνπ γίλεηαη γηα λα ελζαξξχλεη ηελ εζεινπζία απνρψξεζε, νη παξνρέο εμφδνπ
ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αλακέλεηαη λα δερηνχλ ηελ πξνζθνξά. Παξνρέο
ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πνπ νθείινληαη 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ πξνεμνθινχληαη
ζηελ παξνχζα αμία ηνπο.

2.14

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο

Οη πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα
επηκεηξνχληαη ζχκθσλα κε ην απνζβεζκέλν θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Οη ππνρξεψζεηο
ηαμηλνκνχληαη ζε βξαρππξφζεζκεο αλ ε πιεξσκή επίθεηηαη εληφο ελφο έηνπο ή ιηγφηεξν. Δάλ φρη παξνπζηάδνληαη
ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο.

2.15

Πξνβιέςεηο

Πξνβιέςεηο γηα απνθαηάζηαζε πεξηβάιινληνο, έμνδα αλαδηνξγάλσζεο θαη λνκηθέο ππνζέζεηο γίλνληαη φηαλ ε
εηαηξεία έρεη λνκηθέο ζπκβαηηθέο ή άιιεο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ πξάμεηο ηνπ παξειζφληνο, είλαη πηζαλφλ
λα ρξεηαζζνχλ κειινληηθέο εθξνέο γηα ηελ δηεπζέηεζε απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ηα ζρεηηθά πνζά κπνξνχλ λα
ππνινγηζζνχλ κε ζρεηηθή αθξίβεηα. Πξνβιέςεηο αλαδηάξζξσζεο πεξηιακβάλνπλ πξφζηηκα ιφγσ ηεξκαηηζκνχ
ζπκβάζεσλ κηζζψζεσλ θαη ακνηβέο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία εξγαδνκέλσλ. Πξνβιέςεηο δελ κπνξεί λα
γίλνπλ γηα ελδερφκελεο κειινληηθέο ιεηηνπξγηθέο δεκίεο.
Οη πξνβιέςεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηελ παξνχζα αμία ησλ εθηηκήζεσλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηε δαπάλε πνπ ζα
ρξεηαζηεί γηα ηελ δηεπζέηεζε ησλ αλακελνκέλσλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Ο
ζπληειεζηήο πξνεμφθιεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αληηθαηνπηξίδεη ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ηε δηαρξνληθή αμία
ηνπ ρξήκαηνο θαζψο επίζεο θαη επαπμήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ ππνρξέσζε.

2.16

Πεξηβαιινληηθέο ππνρξεώζεηο

Οη πεξηβαιινληηθέο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηξέρνληα ή κειινληηθά έμνδα, θεθαιαηνπνηνχληαη ή
εμνδνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Οη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ
παξειζνχζεο δξαζηεξηφηεηεο θαη πνπ δελ ζπκβάιινπλ ζηα ηξέρνληα ή κειινληηθά έζνδα ηεο εηαηξείαο,
εμνδνπνηνχληαη.
Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη πνιηηηθή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ε νπνία ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία θαη ηνπο φξνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο άδεηεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ηεο. Γηα ηε ζπκκφξθσζε κε φινπο ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο θαη θαλνληζκνχο ε Δηαηξεία έρεη εθαξκφζεη ζχζηεκα
παξαθνινχζεζεο ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ, ζχκθσλν κε ηηο απαηηήζεηο ησλ αξκνδίσλ αξρψλ. Δπίζεο
πξνζαξκφδεη ηα επελδπηηθά ηεο πξνγξάκκαηα γηα δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα γλσζηέο κειινληηθέο
πεξηβαιινληνινγηθέο απαηηήζεηο. Οη παξαπάλσ δαπάλεο πξνεθηηκνχληαη απφ ζρεηηθέο πεξηβαιινληηθέο κειέηεο.
Τπνρξεψζεηο γηα πεξηβαιινληηθέο δαπάλεο επαλφξζσζεο ή θαζαξηζκνχ αλαγλσξίδνληαη φηαλ πξνθχπηνπλ απφ ηηο
ζρεηηθέο πεξηβαιινληηθέο κειέηεο ή εξγαζίεο θαζαξηζκνχ θαη νη ζρεηηθέο δαπάλεο κπνξνχλ εχινγα λα εθηηκεζνχλ.
Γεληθά, ε δεκηνπξγία ησλ ζρεηηθψλ πξνβιέςεσλ ζπκπίπηεη κε ηε δέζκεπζε απφ κέξνπο ηεο Δηαηξείαο λα πξνβεί ζε
πινπνίεζε επίζεκνπ ζρεδίνπ δξάζεο, ζε πεξίπησζε απνβηνκεραλνπνίεζεο ή ζε πεξίπησζε θιεηζίκαηνο αλελεξγψλ
εγθαηαζηάζεσλ.
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(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ)

2.17

Αλαγλώξηζε εζόδσλ

Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ Φφξνπο
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, ηεισλεηαθά ηέιε, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη ε
πηζαλφηεηα ηα νηθνλνκηθά νθέιε λα εηζξεχζνπλ ζηελ Δηαηξεία. Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη σο αθνινχζσο:
(α) Πωιήζεηο ππεξεζηώλ ζηε ρνλδξηθή αγνξά
Οη πσιήζεηο ππεξεζηψλ αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ παξαγσγή γηα ινγαξηαζκφ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο
ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΔ. Σν έζνδν αλαγλσξίδεηαη ζηελ νηθνλνκηθή ρξήζε θαηά ηελ νπνία παξέρνληαη νη
ππεξεζίεο, κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ παξερνκέλσλ
ππεξεζηψλ.
(β) Έζνδα από ηόθνπο
Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη αλαινγηθά κε βάζε ηε ρξφλν θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
Όηαλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ε ινγηζηηθή αμία απηψλ κεηψλεηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο ην νπνίν
είλαη ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξνεμνθινπκέλσλ κε ην αξρηθφ
πξαγκαηηθφ επηηφθην θαη θαηαλέκεη ηελ έθπησζε ζαλ έζνδν απφ ηφθνπο.

2.18

Μηζζώζεηο

Μηζζψζεηο φπνπ νπζησδψο νη θίλδπλνη θαη νθέιε αληακνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνλ εθκηζζσηή
ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο (θαζαξέο απφ
ηπρφλ θίλεηξα πνπ πξνζθέξζεθαλ απφ ηνλ εθκηζζσηή) αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο αλαινγηθά θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
Ζ Δηαηξεία δελ είρε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο .

2.19

Γηαλνκή κεξηζκάησλ

Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.

2.20

Αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο πνιηηηθέο

Ζ πηνζέηεζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ζηα πξφηππα ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε», ΓΛΠ 36
«Γλσζηνπνηήζεηο αλαθηήζηκεο αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ», ΓΛΠ 39
«Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε», ΔΓΓΠΥΑ 21 «Δηζθνξέο» θαη ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε
εξγαδνκέλνπο» δελ είρε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ Δηαηξεία.

2.21

πγθξηηηθά ζηνηρεία

Οξηζκέλα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία αλαηαμηλνκήζεθαλ γηα λα είλαη ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα ηεο ηξέρνπζαο
ρξήζεσο.

3
3.1

Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ

Λφγσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ε εηαηξεία εθηίζεηαη ζε δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο εκπνξηθνί
θίλδπλνη (πεξηιακβαλνκέλσλ κεηαβνιψλ ζε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, επηηφθην, ηηκέο αγνξάο), πηζησηηθφ
θίλδπλν, θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θίλδπλν κεηαβνιψλ εχινγεο αμίαο απφ κεηαβνιέο
επηηνθίσλ. Σν γεληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο εζηηάδεηαη ζην απξφβιεπην ησλ
ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερφκελε αξλεηηθή ηνπο επίδξαζε ζηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο Δηαηξείαο.
Ζ εηαηξεία ιεηηνπξγεί σο παξαγσγφο BOPP FILM γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο κεηξηθήο ηεο
εηαηξείαο, Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. Ωο εθ ηνχηνπ ε Δηαηξεία δελ ππφθεηηαη ζε θίλδπλν απφ ζπλαιιαγκαηηθή
ηζνηηκία , δηαθπκάλζεηο ζηηο ηηκέο πξντφλησλ θαζψο επίζεο θαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν.
Σεκεηώζεηο επί ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ
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(α)

Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο αληηκεησπίδεηαη κε ηελ εμαζθάιηζε ηθαλψλ ηακεηαθψλ ηζνδπλάκσλ θαη δηαζεζίκσλ ηελ
ηθαλφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο θαζψο επίζεο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα θιείλεη αλνηθηέο ζέζεηο κε επαξθή πηζησηηθά φξηα
µε ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο. Λφγσ ηεο θχζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο, είλαη ζε ζέζε λα θαιχπηεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηεο απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο ηεο ηακεηαθέο ξνέο ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ρξεκαηνδφηεζε θεθαιαίνπ
θίλεζεο κέζσ πηζησηηθψλ γξακκψλ. Όιεο νη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο είλαη πιεξσηέεο εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ
εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ.
(β)

Κίλδπλνο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θίλδπλνο κεηαβνιψλ εχινγεο αμίαο ιφγσ κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ

Ο θίλδπλνο επηηνθίσλ πξνέξρεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ζην ρνξεγεζέλ δάλεην ηεο Δηαηξείαο πξνο ηε κεηξηθή θαη
ζπγγελή εηαηξεία ηεο ρξεζηκνπνηνχληαη θπκαηλφκελα επηηφθηα. Ο θίλδπλνο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ ζην δάλεην κε
κεηαβιεηφ επηηφθην εθζέηνπλ ηελ Δηαηξεία ζε θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ. Αλάινγα κε ηα εθάζηνηε επίπεδα θαζαξνχ
δαλεηζκνχ, ε κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ βάζεο δαλεηζκνχ (EURIBOR), έρεη αλαινγηθή επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα
ηεο Δηαηξείαο. Σν χςνο ηεο επίπησζεο εμαξηάηαη απφ ην χςνο ησλ δαλεηαθψλ απαηηήζεσλ. Καηά ηελ 31
Γεθεκβξίνπ 2014 εάλ ηα επηηφθηα ηνπ δαλείνπ ζε Δπξψ ήηαλ θαηά 0,5% πςειφηεξα, ησλ ινηπψλ κεηαβιεηψλ
ηεξνπκέλσλ ζηαζεξψλ, ηα θέξδε πξν θφξσλ ηεο Δηαηξείαο ζα ήηαλ πςειφηεξα θαηά €165 ρηι. πεξίπνπ.
(γ)

Πηζηωηηθόο θίλδπλνο

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πεγάδεη απφ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα, θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα, θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, ηηο
απαηηήζεηο απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΔ, ινγαξηαζκνχ πειάηε θαη ην δάλεην πνπ έρεη
δνζεί ηε ρξήζε 2011, θαη ηε ζπγγελή εηαηξεία ΔΚΟ ΑΒΔΔ, ην δάλεην πνπ έρεη δνζεί ηε ηξέρνπζα ρξήζε θαζψο θαη
απαίηεζε απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην (ΟΑΔΓ) απφ απαηηήζεηο απφ επηδνηήζεηο απαζρφιεζεο θαη εθπαίδεπζεο
πξνζσπηθνχ.
Ζ Δηαηξεία δελ δηαβιέπεη θίλδπλν είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην (ΟΑΔΓ) απφ επηδνηήζεηο,
ε απφδνζε ησλ νπνίσλ κέρξη ζήκεξα γίλεηαη θαλνληθά, εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ. Ο
πηζησηηθφο θίλδπλνο ησλ απαηηήζεσλ απφ ηελ κεηξηθή Δηαηξεία Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. θαη ηε ζπγγελή εηαηξεία
ΔΚΟ ΑΒΔΔ θξίλεηαη ειάρηζηνο.

3.2

Γηαρείξηζε θηλδύλνπ θεθαιαίνπ

Οη ζηφρνη ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ είλαη λα δηαζθαιίζεη ηε δπλαηφηεηα απξφζθνπηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο ζην κέιινλ κε ζθνπφ λα παξέρεη ηθαλνπνηεηηθέο απνδφζεηο ζηνπο κεηφρνπο θαη ινηπνχο
ζπκκέηνρνπο θαη λα δηαηεξήζεη ηδαληθή θαηαλνκή θεθαιαίνπ κεηψλνληαο θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ην θφζηνο
θεθαιαίνπ.
Ζ Δηαηξεία γηα λα δηαηεξήζεη ή λα πξνζαξκφζεη ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζή ηεο κπνξεί λα κεηαβάιεη ην κέξηζκα
πξνο ηνπο κεηφρνπο, λα επηζηξέςεη θεθάιαην ζηνπο κεηφρνπο, λα εθδψζεη λέεο κεηνρέο ή λα εθπνηήζεη πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία γηα λα κεηψζεη ην ρξένο ηεο.
Ζ Δηαηξεία δελ αληηκεησπίδεη πξφβιεκα δηαρείξηζεο ησλ θεθαιαίσλ ηεο θαζφζνλ δελ πθίζηαληαη
ππνρξεψζεηο.

3.3

δαλεηαθέο

Πξνζδηνξηζκόο ησλ επιόγσλ αμηώλ

Ζ νλνκαζηηθή αμία κείνλ πξνβιέςεηο γηα επηζθάιεηεο ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ εθηηκάηαη φηη πξνζεγγίδεη ηελ
πξαγκαηηθή ηνπο αμία. Οη πξαγκαηηθέο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ζθνπνχο εκθάληζήο ηνπο
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηε παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπκβάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ην ηξέρνλ επηηφθην ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν γηα ηελ
Δηαηξεία γηα ηε ρξήζε παξφκνησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ.

4

εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο

Ζ Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κέιινλ. πλεπψο νη εθηηκήζεηο απηέο εμ
νξηζκνχ ζπάληα ζα ηαπηίδνληαη κε ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα.

Σεκεηώζεηο επί ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ
ειίδα (22) απφ (37)

ΝΣΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε
πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ)
Οη εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη ζεκαληηθφ θίλδπλν επαλεθηίκεζεο ζηε ινγηζηηθή αμία ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζηε επφκελε πεξίνδν αλαθέξνληαη θαησηέξσ.
Οη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζπλερψο επαλεθηηκνχληαη θαη βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο φπσο
πξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο αγνξάο θαη άιινπο παξάγνληεο πεξηιακβαλνκέλσλ
πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά γεγνλφηα ηα νπνία ζεσξνχληαη ινγηθά ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο.
(α)

Φφξνο εηζνδήκαηνο

Ζ Δηαηξεία ππφθεηηαη ζε θνξνιφγεζε θαη απαηηείηαη θξίζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα θφξν
εηζνδήκαηνο. Τπάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν ηειηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ
είλαη αβέβαηνο. Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο απφ αλακελφκελνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο, βάζεη
εθηηκήζεσλ γηα ην ελδερφκελν πνπ ζα ηεο επηβιεζνχλ επηπιένλ θφξνη. Δάλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ είλαη
δηαθνξεηηθφ απφ ην αξρηθψο αλαγλσξηζζέλ, ε δηαθνξά ζα επεξεάζεη ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηελ πξφβιεςε γηα
αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηεο πεξηφδνπ.
(β)

Δθηίµεζε απνµείωζεο ηεο αμίαο ηωλ απαηηήζεωλ

Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη εηεζίσο εάλ ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία έρνπλ ππνζηεί νπνηαδήπνηε κνξθήο απνµείσζε,
ζχκθσλα µε ηελ ινγηζηηθή πξαθηηθή. Σα αλαθηήζηκα πνζά ησλ απαηηήζεσλ ρξήδνπλ εθηηκήζεσλ. Οη εθηηκήζεηο
πνπ γίλνληαη αθνξνχλ ηνλ ρξνληζκφ θαη ην χςνο απνπιεξσκήο ησλ απαηηήζεσλ θαζψο θαη ηπρφλ εμαζθαιίζεηο ησλ
απαηηήζεσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί. Οη αλσηέξσ εθηηκήζεηο εκπεξηέρνπλ ζνβαξφ βαζκφ ππνθεηκεληθφηεηαο θαη
απαηηνχλ ηελ θξίζε ηεο Γηνίθεζεο.
(γ)

Σπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα

Ζ παξνχζα αμία ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ βαζίδεηαη ζε έλαλ αξηζκφ παξαγφλησλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε ηε
ρξήζε αλαινγηζηηθψλ κεζφδσλ θαη παξαδνρψλ. Μία ηέηνηα αλαινγηζηηθή παξαδνρή είλαη θαη ην επηηφθην
πξνεμφθιεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ηεο παξνρήο.
Ζ Δηαηξεία θαζνξίδεη ην θαηάιιειν επηηφθην πξνεμφθιεζεο ζην ηέινο θάζε ρξήζεο. Απηφ νξίδεηαη σο ην επηηφθην
ην νπνίν ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεζεί ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ε παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ,
νη νπνίεο αλακέλεηαη λα απαηηεζνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ. Γηα
ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θαηάιιεινπ επηηνθίνπ πξνεμφθιεζεο, ε Δηαηξεία ρξεζηκνπνηεί ην επηηφθην ησλ ρακεινχ ξίζθνπ
εηαηξηθψλ νκνινγηψλ, ηα νπνία κεηαηξέπνληαη ζην λφκηζκα ζην νπνίν ε ππνρξέσζε ζα πιεξσζεί, θαη ησλ νπνίσλ ε
εκεξνκελία ιήμεο πιεζηάδεη εθείλε ηεο ζρεηηθήο ζπληαμηνδνηηθήο ππνρξέσζεο.
Άιιεο ζεκαληηθέο παξαδνρέο ησλ ππνρξεψζεσλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ βαζίδνληαη κεξηθψο ζηηο ηξέρνπζεο
ζπλζήθεο αγνξάο. Πεξαηηέξσ πιεξνθφξεζε παξαηίζεηαη ζηε εκείσζε 16 ηνπ παξφληνο.

Σεκεηώζεηο επί ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ
ειίδα (23) απφ (37)

ΝΣΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε
πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ)

5

Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Οηθόπεδα Κηίξηα

Μερ/θόο Μεηαθνξηθά
Έπηπια & Αθηλε/ήζεηο
ύλνιν
εμνπιηζκόο
κέζα εμαξηήκαηα ππό εθηέιεζε

Κόζηνο
Τπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2013
Πξνζζήθεο
Μεηψζεηο
Κεθαιαηνπνηεκέλα έξγα
Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2013

456 16.211
7
456 16.218

52.539
147
873
53.559

228
228

459
6
(8)
457

799
74
(873)
-

70.692
234
(8)
70.918

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Τπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2013
Απνζβέζεηο
Μεηψζεηο
Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2013

- 13.247
966
- 14.213

42.338
3.034
45.372

187
14
201

355
23
(8)
370

-

56.126
4.037
(8)
60.155

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2013

456

2.005

8.187

27

87

-

10.763

Κόζηνο
Τπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2014
Πξνζζήθεο
Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2014

456 16.218
1
456 16.219

53.559
14
53.573

228
46
274

457
6
463

53
53

70.918
120
71.038

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Τπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2014
Απνζβέζεηο
Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2014

- 14.213
966
- 15.179

45.372
3.056
48.428

201
13
214

370
17
387

-

60.155
4.052
64.207

5.145

60

76

53

6.831

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2014

456

1.040

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη δεζκεχζεη ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
Σν πνζφ πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ Δθηέιεζε θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 αθνξά πξνκήζεηα
εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ γηα ην έξγν αλαβάζκηζεο ηεο δηεξγαζίαο ηνπ scrap film ζην εξγνζηάζην ηεο Δηαηξίαο
ζηελ Κνκνηελή.

Σεκεηώζεηο επί ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ
ειίδα (24) απφ (37)

ΝΣΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε
πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ)

6

Αζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο
Λνγηζκηθό

ύλνιν

Κόζηνο
Τπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2013
Πξνζζήθεο
Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2013

11
11

11
11

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Τπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2013
Απνζβέζεηο
Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2013

8
1
9

8
1
9

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013

2

2

Κόζηνο
Τπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2014
Πξνζζήθεο
Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2014

11
11

11
11

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Τπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2014
Απνζβέζεηο
Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2014

9
1
10

9
1
10

1

1

31 Γεθεκβξίνπ 2014
135
100
235

31 Γεθεκβξίνπ 2013
135
100
235

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014

7

Γάλεηα, πξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο

Γνζκέλεο εγγπήζεηο
Οκνινγηαθφ δάλεην
ύλνιν

Σν νκνινγηαθφ δάλεην αληηπξνζσπεχεη δάλεην πνπ εθδφζεθε απφ ηελ ΔΚΟ ΑΒΔΔ ηελ 31 Ηαλνπαξίνπ 2013, κε
εκεξνκελία ιήμεο 31 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη επηηφθην Euribor ζπλ πεξηζψξην 8%.

8

Απνζέκαηα

Αλαιψζηκα αληαιιαθηηθά θαη ινηπέο α' χιεο
Μείνλ: Πξφβιεςε γηα αληαιιαθηηθά θαη ινηπέο α΄ χιεο
ύλνιν

31 Γεθεκβξίνπ 2014
752
(44)
708

Σεκεηώζεηο επί ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ
ειίδα (25) απφ (37)

31 Γεθεκβξίνπ 2013
648
(44)
604

ΝΣΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε
πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ)

9

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
31 Γεθεκβξίνπ 2014

31 Γεθεκβξίνπ 2013

34.772
34.772

29.581
29.581

Λνηπέο απαηηήζεηο
Μείνλ: Πξνβιέςεηο απνκείσζεο
Λνηπέο απαηηήζεηο

1.186
(45)
1.141

981
(45)
936

Έμνδα επφκελεο ρξήζεο
Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα
Γεδνπιεπκέλα θαη πξνπιεξσκέλα έμνδα

6
2.970
2.976

35
2.457
2.492

38.888

33.009

Πειάηεο
Πειάηεο

ύλνιν

Tν ππφινηπν ησλ εζφδσλ ρξήζεσο εηζπξαθηέσλ χςνπο € 2.970 (2013: € 2.457) αθνξά απαίηεζε απφ επηδνηήζεηο
ΟΑΔΓ γηα εθπαίδεπζε θαη απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ.
Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ εχινγή ηνπο αμία.

10

Γάλεηα πξνο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο

Γάλεηα πξνο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο
ύλνιν

31 Γεθεκβξίνπ 2014

31 Γεθεκβξίνπ 2013

33.000
33.000

33.000
33.000

Σν πνζφ ησλ € 33.000, αθνξά έληνθν δάλεην πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζηε κεηξηθή εηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ
ΑΔ ηελ 30/11/2011. Σν επηηφθην ζπκθσλήζεθε βάζεη ηνπ επηηνθίνπ EURIBOR πιένλ πεξηζσξίνπ 5,50%. Σν
δάλεην, βάζεη ηεο ζχκβαζεο, ζα απνπιεξσζεί κεηά απφ έγγξαθε εηδνπνίεζε ελφο εθ ησλ ζπκβεβιεκέλσλ κεξψλ.

11

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα
31 Γεθεκβξίνπ 2014

31 Γεθεκβξίνπ 2013

1.076
1.076

603
603

Γηαζέζηκα ζην ηακείν θαη ζε ηξάπεδεο
ύλνιν ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ
Σν ζηαζκηζκέλν θαηά κέζν φξν ηξέρνλ επηηφθην ήηαλ:
Euro

Έηνο πνπ έιεμε
31 Γεθεκβξίνπ 2014 31 Γεθεκβξίνπ 2013
0,000%
0,002%

Σεκεηώζεηο επί ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ
ειίδα (26) απφ (37)

ΝΣΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε
πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ)

Μεηνρηθό θεθάιαην

12

Αξηζκόο κεηνρώλ

Κνηλέο κεηνρέο

ύλνιν

31 Γεθεκβξίνπ 2013

786.500

23.084

23.084

31 Γεθεκβξίνπ 2014

786.500

23.084

23.084

Ζ νλνκαζηηθή αμία κηαο κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο είλαη €29,35 (31/12/2013 ήηαλ €29,35).

Απνζεκαηηθά

13

Σαθηηθό
Αθνξνιόγεηα Έθηαθην
Λνηπά
απνζεκαηηθό απνζεκαηηθά απνζεκαηηθό απνζεκαηηθά
Τπόινηπν ζηηο 1 Ιαλνπαξίνπ 2013

ύλνιν

1.872

22.809

774

-

25.455

75

-

-

-

75

-

-

-

(85)

(85)

1.947

22.809

774

(85)

25.445

163

-

-

-

163

Γηαλνκή αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ
Ν.4172/2013

-

(15)

-

-

(15)

Αλαινγηζηηθά θέξδε / ( δεκίεο) απφ
ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ
παξνρψλ

-

-

-

(52)

(52)

2.110

22.794

774

(137)

25.541

Μεηαθνξά ζε ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ
Αλαινγηζηηθά θέξδε / ( δεκίεο) απφ
ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ
παξνρψλ
Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013
Μεηαθνξά ζε ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ

Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Ταθηηθό απνζεκαηηθό
χκθσλα κε ηνλ Διιεληθφ λφκν, νη εηαηξίεο ππνρξενχληαη λα κεηαθέξνπλ θαηά ειάρηζην ην 5% ησλ εηήζησλ
θαζαξψλ θεξδψλ ηνπο ζχκθσλα κε ηα ινγηζηηθά ηνπο βηβιία ζε ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ έσο φηνπ ην απνζεκαηηθφ
απηφ ηζνχηαη ζην έλα ηξίην ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ. Σν απνζεκαηηθφ απηφ δελ κπνξεί λα δηαλεκεζεί, αιιά
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δηαγξαθή ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ.
Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά
Σα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά αθνξνχλ:
(i)

(ii)

Κέξδε πνπ δελ έρνπλ θνξνινγεζεί, θάησ απφ ην ηζρχνλ θάζε θνξά θνξνινγηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην. ε
πεξίπησζε δηαλνκήο ηνπο ηα θέξδε ζα είλαη θνξνινγεηέα κε βάζε ην θνξνινγηθφ ζπληειεζηή πνπ ζα
ηζρχεη θαηά ην ρξφλν ηεο δηαλνκήο ηνπο ζηνπο κεηφρνπο ή κεηαηξνπήο ηνπο ζε κεηνρηθφ θεθάιαην.
Γηαλνκή κεηνρψλ θαη κεηαηξνπέο ζε κεηνρηθφ θεθάιαην δελ ζεσξείηαη πηζαλφλ λα γίλνπλ απφ ηα
παξαπάλσ απνζεκαηηθά. Σν 2014, κέξνο απηψλ ησλ απνζεκαηηθψλ δηαλεκήζεθε ζηνπο κεηφρνπο
ζχκθσλα κε ην λφκν 4172/2013. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ δηαλνκή αλαθέξνληαη ζηε
ζεκείσζε 24.
Μεξηθψο θνξνινγεζέληα απνζεκαηηθά ηα νπνία έρνπλ θνξνινγεζεί κε θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ν νπνίνο
είλαη ρακειφηεξνο απφ εθάζηνηε ηζρχνληα ζπληειεζηή. ε πεξίπησζε δηαλνκήο ηνπο ηα θέξδε ζα είλαη
θνξνινγεηέα κε βάζε ην θνξνινγηθφ ζπληειεζηή πνπ ζα ηζρχεη θαηά ην ρξφλν ηεο δηαλνκήο ηνπο ζηνπο
κεηφρνπο ή κεηαηξνπήο ηνπο ζε κεηνρηθφ θεθάιαην.

Σεκεηώζεηο επί ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ
ειίδα (27) απφ (37)

ΝΣΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε
πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ)
Έθηαθηα απνζεκαηηθά
Σα έθηαθηα απνζεκαηηθά αθνξνχλ:
Δπέλδπζε πνζνχ Δπξψ 1.043 βάζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ αξκφδηνπ ππνπξγείνπ ππάρζεθε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
επελδπηηθνχ λφκνπ 3908/2011 θαηά ηελ 14 Ηνπλίνπ 2012. Ζ έγθξηζε πξνβιέπεη ηελ ίδηα ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξείαο
θαηά Δπξψ 774. Ζ Δηαηξεία βάζε απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαηά ηελ 22 Ηνπλίνπ 2012 έρεη δεζκεχζεη
απνζεκαηηθά Δπξψ 774 γηα ην ζθνπφ απηφ.
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Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο
31 Γεθεκβξίνπ 2014

31 Γεθεκβξίνπ 2013

41
41

573
41
614

739
573
574
772
2.658

792
655
729
641
2.817

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο
Λνηπέο πξνβιέςεηο
ύλνιν ινηπώλ καθξνπξόζεζκσλ ππνρεξεώζεσλ
Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Πξνκεζεπηέο
Γεδνπιεπκέλα έμνδα
Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο
Λνηπέο ππνρξεψζεηο
ύλνιν ινηπώλ βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ

Οη ινηπέο ππνρξεψζεηο αθνξνχλ ακνηβέο , ινηπέο δαπάλεο πξνζσπηθνχ θαη δηάθνξνπο θφξνπο θαη ηέιε.
Σα πνζά πνπ θαηεγνξηνπνηνχληαη σο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, αθνξνχλ πνζά πξνβιέςεσλ γηα κειινληηθέο
ππνρξεψζεηο, θαζψο θαη ην πνζφ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ γηα πάγην εμνπιηζκφ ηεο εηαηξίαο, πνπ απνζβέλνληαη
κεηά απφ έλα ρξφλν φπσο αλαθέξεηαη θαησηέξσ.
Κρατικές επιχορηγήσεις
Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο αθνξνχλ ζηα κε απνζβεζζέληα πνζά επηδνηήζεσλ αγνξάο πάγηνπ εμνπιηζκνχ φπσο
πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ:
Ζ αμία θηήζεο ησλ παγίσλ πνπ επηδνηήζεθαλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο ΝΣΗΑΞΟΝ
Α.Β.Δ.Δ. ζηε Κνκνηελή, αλήιζε ζην ζπλνιηθφ πνζφ € 34.860 θαη αθνξνχλ ηελ 1ε Γξακκή Παξαγσγήο.
Ζ ζπλνιηθή επηδφηεζε ησλ παξαπάλσ παγίσλ αλήιζε ζην πνζφ ησλ € 11.739 . Σν πνζφ απηφ απνζβέλεηαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ δειαδή 15 ρξφληα, θαη θαηά ηε ρξήζε 2014 νη απνζβέζεηο ηεο επηδφηεζεο
αλήιζε ζην πνζφ ησλ €728 (2013: €729).
Ζ ππαγσγή ηεο επέλδπζεο γηα ηε θαηαζθεπή ηεο Α΄ γξακκήο παξαγσγήο ζηε Κνκνηελή, ζηελ επηρνξήγεζε θαη
επηδφηεζε ηφθσλ πνπ πξνβιεπφηαλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ Ν. 1892/90 εγθξίζεθε απφ ην
Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο, Γεληθή Γξακκαηεία Δπελδχζεσλ θαη Αλάπηπμεο, Γεληθή Γηεχζπλζε Ηδησηηθψλ
Δπελδχζεσλ, Γηεχζπλζε Έγθξηζεο θαη Διέγρνπ Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ, Σκήκα Δγθξίζεσλ θαη ηαηηζηηθήο
Παξαθνινχζεζεο κε ηελ Αξηζκ. Πξση. 64883/ΝΝ 764/Ν 1892/90/17.12.1997 απφθαζή ηνπ.
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Αλαβαιιόκελε θνξνινγία

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη εθαξκφζηκν λνκηθφ
δηθαίσκα λα ζπκςεθηζζνχλ νη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο έλαληη ησλ ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ
ππνρξεψζεσλ θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο αθνξνχλ ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή.
Σεκεηώζεηο επί ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ
ειίδα (28) απφ (37)

ΝΣΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε
πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ)
Ζ ζπλνιηθή κεηαβνιή ζηνλ αλαβαιιφκελν θφξν είλαη ε παξαθάησ:
Έηνο πνπ έιεμε ηελ
31 Γεθεκβξίνπ 2014 31 Γεθεκβξίνπ 2013
Τπφινηπν αξρήο έηνπο
(Υξέσζε)/πίζησζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο
Κηλήζεηο ζηελ θαζαξή ζέζε
Κηλήζεηο ζηελ θαζαξή ζέζε πξνεγνχκελνπ έηνπο
Τπόινηπν ηέινπο ρξήζεο

(2.072)
653
19
30
(1.370)

(2.068)
(4)
(2.072)

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο αλαθέξεηαη ζηηο πην θάησ θαηεγνξίεο:

Έηνο πνπ έιεμε ηελ
31 Γεθεκβξίνπ 2014 31 Γεθεκβξίνπ 2013
Δλζψκαησλ παγίσλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Δπηρνξεγήζεσλ
Πξφβιεςε παξνρψλ πξνζσπηθνχ
Δπηδνηήζεσλ ΟΑΔΓ
Λνηπέο κεηαβνιέο
Τπόινηπν ηέινπο ρξήζεο - θαζαξό

(943)
62
413
(772)
(130)
(1.370)

(1.898)
241
325
(624)
(116)
(2.072)

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο :

(1.845)

(2.638)

475

566

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο :

Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013 ζεζπίζηεθε ν λένο θνξνινγηθφο λφκνο 4110/23.01.2013. Οη θπξηφηεξεο αιιαγέο είλαη
φηη ζχκθσλα κε ην λέν λφκν ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ νξίδεηαη 26% γηα ηε
ρξήζε 2013 θαη έπεηηα θαη ν παξαθξαηνχκελνο θφξνο κεξηζκάησλ πνπ εγθξίλνληαη κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014
νξίδεηαη ζε 10%.

Σεκεηώζεηο επί ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ
ειίδα (29) απφ (37)

ΝΣΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε
πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ)
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Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο

ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαιχεηαη πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ηα πνζά ηα νπνία αθνξνχλ ηηο ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

Έηνο πνπ έιεμε ηελ
31 Γεθεκβξίνπ 2014 31 Γεθεκβξίνπ 2013
Τπνρξεώζεηο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο γηα
πληαμηνδνηηθέο παξνρέο
ύλνιν

1.475
1.475

1.251
1.251

31 Γεθεκβξίνπ 2014

31 Γεθεκβξίνπ 2013

Υξεώζεηο ζηε θαηάζηαζε ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ
πληαμηνδνηηθέο παξνρέο

152

134

ύλνιν

152

134

31 Γεθεκβξίνπ 2014

31 Γεθεκβξίνπ 2013

(71)
(71)

(115)
(115)

31 Γεθεκβξίνπ 2014
1.475
1.475

31 Γεθεκβξίνπ 2013
1.251
1.251

Υξεώζεηο ζηε θαηάζηαζε ινηπώλ ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ
πληαμηνδνηηθέο παξνρέο
ύλνιν
Σα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηνλ ηζνινγηζκφ έρνπλ
πξνζδηνξηζηεί σο εμήο:
Παξνχζα αμία κε ρξεκαηνδνηνχκελσλ ππνρξεψζεσλ
Τπνρξέσζε ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο

Σα πξνγξάκκαηα αθνξνχλ ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο. Σν πνζφ ησλ παξνρψλ εμαξηάηαη απφ
ην ρξφλν πξνυπεξεζίαο θαη ηηο απνδνρέο ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ.

Ζ θίλεζε ζηελ ππνρξέσζε γηα ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο ην 2014 θαη ην 2013 είλαη ε αθφινπζε:
2014

2013

Παξνύζα Αμία Τπνρξεώζεσλ 1 Ιαλνπαξίνπ

1.251

1.017

Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα/ (έζνδα)
ύλνιν ρξεώζεσλ ζηε θαηάζηαζε ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ

105
47
1.404

93
41
1.151

116
(45)

52
63

71

115

-

(15)

1.475

1.251

Δπαλακεηξήζεηο ζηηο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο:
- (Κέξδε)/Εεκίεο απφ κεηαβνιή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαδνρψλ
- (Κέξδε)/Εεκίεο απφ εκπεηξηθέο πξνζαξκνγέο
ύλνιν πηζηώζεσλ ζηε θαηάζηαζε ινηπώλ ζπλνιηθώλ
εηζνδεκάησλ
Καηαβνιέο παξνρψλ άκεζα απφ ηελ Δηαηξεία
Παξνύζα Αμία Τπνρξεώζεσλ 31 Γεθεκβξίνπ

Σεκεηώζεηο επί ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ
ειίδα (30) απφ (37)

ΝΣΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε
πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ)

Οη κε πξνεμνθιεκέλεο παξνρέο ζπληαμηνδφηεζεο ιήγνπλ σο αθνινχζσο:

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Μέρξη ελόο
έηνπο

πληαμηνδνηηθέο παξνρέο

4

Μεηαμύ ελόο
Μεηαμύ δύν
θαη δύν εηώλ θαη πέληε εηώλ
5

20

Οη θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζεκνπνηήζεθαλ έρνπλ σο εμήο :
31 Γεθεκβξίνπ 2014
Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην
3,25%
Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ
0,50%
Πιεζσξηζκφο
0,50%
Μέζνο φξνο ελαπνκείλνπζαο κειινληηθήο εξγνδνζίαο
17,01

Πάλσ από
πέληε έηε

ύλνιν

2.545

2.574

31 Γεθεκβξίνπ 2013
3,75%
0,50%
0,50%
17,82

Ζ αλάιπζε επαηζζεζίαο ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία
ζε αιιαγέο ζηηο θχξηεο ζηαζκηζκέλεο παξαδνρέο είλαη ε αθφινπζε:

Δπίδξαζε ζηελ ππνρξέσζε παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο
Μεηαβνιή ηεο
Μείσζε παξαδνρήο Αύμεζε παξαδνρήο
παξαδνρήο
Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην
Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ

-0,50%
0,50%

8,64%
-8,08%

7,86%
8,82%

Ζ παξαπάλσ αλάιπζε επαηζζεζίαο βαζίδεηαη ζε κία κεηαβνιή ηεο παξαδνρήο δηαηεξψληαο φιεο ηηο άιιεο
παξαδνρέο ζηαζεξέο. ηελ πξάμε, απηφ έρεη κηθξέο πηζαλφηεηεο λα ζπκβεί θαζψο νη κεηαβνιέο ζηηο παξαδνρέο
κπνξεί λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο επαηζζεζίαο ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ
ζην πξνζσπηθφ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία ζηηο θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε ίδηα
κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ππνρξέσζεο πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηελ Καηάζηαζε
Οηθνλνκηθήο Θέζεο (παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζηνλ πξνζσπηθφ κε ηε ρξήζε ηεο
αλαινγηζηηθήο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδαο (projected unit credit method).
Οη αλακελφκελεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ είλαη €1 εθαη.
γηα ην έηνο πνπ ιήγεη 31 Γεθεκβξίνπ 2014.
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Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο
Έηνο πνπ έιεμε ηελ
31 Γεθεκβξίνπ 2014 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Μηζζνδoζία
Έμνδα θνηλσληθήο αζθάιηζεο
πληαμηνδνηθφ θφζηνο πξνγξακκάησλ
Λνηπέο παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο
ύλνιν

3.725
1.011
152
470
5.358

3.685
1.109
134
464
5.392

Οη ινηπέο παξνρέο πεξηιακβάλνπλ παξνρέο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο κνξθήο, έμνδα κεηαθνξάο θαη
δηαηξνθήο.

Σεκεηώζεηο επί ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ
ειίδα (31) απφ (37)

ΝΣΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε
πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ)
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Κόζηνο Πσιεζέλησλ
Έηνο πνπ έιεμε ηελ
31 Γεθεκβξίνπ 2014 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Αλαιψζηκα πιηθά
Αλαιψζηκα αληαιιαθηηθψλ παγίσλ
Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Γηάθνξα έμνδα
Απνζβέζεηο παγίσλ
Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ παγίσλ
Πξφβιεςε απνδεκίσζεο ζπληαμηνδφηεζεο πξνζσπηθνχ
ύλνιν

101
105
4.441
832
3.326
4.019
(728)
112
12.208

107
133
4.470
872
3.985
4.004
(729)
109
12.951

Οη ακνηβέο θαη ηα έμνδα ηξίησλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 αθνξνχλ θπξίσο ακνηβή
ππεξγνιάβνπ πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ ζπζθεπαζία ησλ πιηθψλ € 788 (Γεθ 2013: € 866).
Σα δηάθνξα έμνδα γηα ην έηνο πνπ έιεμε ηελ 31.12.2014 πεξηιακβάλνπλ : α) ειεθηξηθφ ξεχκα παξαγσγήο € 2.000
(Γεθ 2013: € 2.170), β) θσηαέξην παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο €527 (Γεθ 2013:€ 657), γ) Γεκνηηθνχο θαη δηάθνξνπο
θφξνπο ηέιε € 348 (Γεθ 2013: € 409) πνπ αθνξνχλ θπξίσο θφξνπο επί ησλ δαπαλψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη
θσηαεξίνπ, δ) πιηθά άκεζεο αλάισζεο € 212 (Γεθ 2013: € 283), ε) επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο € 100 (Γεθ 2013:€
144) θαη ε) ινηπέο παξνρέο ηξίησλ € 12 (Γεθ 2013:€ 170).
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Έμνδα δηάζεζεο, δηαλνκήο θαη δηνίθεζεο
Έηνο πνπ έιεμε ηελ
31 Γεθεκβξίνπ 2014 31 Γεθεκβξίνπ 2013
5
2
766
788
324
374
512
496
33
35
40
25
1.680
1.720

Αλαιψζηκα πιηθά
Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Γηάθνξα έμνδα
Απνζβέζεηο παγίσλ
Πξφβιεςε απνδεκίσζεο ζπληαμηνδφηεζεο πξνζσπηθνχ
ύλνιν

Οη ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 πεξηιακβάλνπλ: α) δαπάλεο ινγηζηηθήο,
λνκηθήο ππνζηήξημεο θαη νξθσηψλ ειεγθηψλ πνζνχ € 71 (Γεθ 2013: € 58) , β) ακνηβέο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ €
69 (Γεθ 2013: € 64) , γ) ακνηβέο θχιαμεο € 41 (Γεθ 2013: € 54), δ) ακνηβέο ηερληθψλ € 22 (Γεθ 2013: € 22).
Σα δηάθνξα έμνδα γηα ην έηνο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 πεξηιακβάλνπλ: α) αζθάιηζηξα € 103 (Γεθ 2013:
€ 111) θαη β) Λνηπέο παξνρέο ηξίησλ, πνζνχ € 240 (Γεθ 2013: € 241) πνπ αθνξνχλ θπξίσο δαπάλε ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο θαη χδξεπζεο.
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Λνηπά έζνδα / (έμνδα) θαζαξά

Έζνδα απφ επηδνηήζεηο ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ
Λνηπά έζνδα / (έμνδα)
ύλνιν

Έηνο πνπ έιεμε ηελ
31 Γεθεκβξίνπ 2014 31 Γεθεκβξίνπ 2013
576
593
386
54
962
647

Σεκεηώζεηο επί ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ
ειίδα (32) απφ (37)

ΝΣΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε
πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ)
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Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / (έμνδα) θαζαξά

Έζνδα απφ ηφθνπο θαηαζέζεσλ ηξαπεδψλ
Έζνδα απφ ηφθνπο νκνινγηαθνχ δαλείνπ
Έζνδα απφ ηφθνπο δαλείνπ ζηελ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΔ
Πηζησηηθνί ηόθνη
Έμνδα ηφθσλ θαη ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
Υξεσζηηθνί ηόθνη
Καζαξό ρξεκαηννηθνλνκηθό Κόζηνο
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Έηνο πνπ έιεμε ηελ
31 Γεθεκβξίνπ 2014 31 Γεθεκβξίνπ 2013
2
8
7
1.896
1.908
1.904
1.917
(9)
(9)
1.895

(3)
(3)
1.914

Φόξνο Δηζνδήκαηνο
Έηνο πνπ έιεμε ηελ
31 Γεθεκβξίνπ 2014 31 Γεθεκβξίνπ 2013
1.815
1.430
(653)
4
1.162
1.434

Φφξνο ρξήζεο
Αλαβαιιφκελνο θφξνο (εκ 15)
ύλνιν

Ο θφξνο επί ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ ηεο εηαηξίαο δηαθέξεη απφ ην ζεσξεηηθφ πνζφ ην νπνίν ζα πξνέθππηε αλ
ρξεζηκνπνηνχζακε ηνλ κέζν ζηαζκηθφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ηεο εηαηξίαο, σο εμήο:

Έηνο πνπ έιεμε ηελ
31 Γεθεκβξίνπ 2014 31 Γεθεκβξίνπ 2013
Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ
Φφξνο ππνινγηζκέλνο κε βάζε ηζρχνληεο
θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο
Έμνδα πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο
ζθνπνχο (θφξνο πνπ αλαινγεί)

4.429

3.013

1.152

783

160

208

-

443

Φφξνο πνπ αληηζηνηρεί ζε έζνδα πνπ δε θνξνινγνχληαη

(150)

-

Φόξνs εηζνδήκαηνο ρξήζεο

1.162

1.434

Δπίπησζε ιφγσ αιιαγήο ζπληειεζηψλ

Ο βαζηθφο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε 2014 θαη 2013 είλαη 26%.
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηηο ρξήζεηο 2006 έσο 2010. Γηα ηε ρξήζε 2011 θαη εληεχζελ, νη
Διιεληθέο Αλψλπκεο Δηαηξείεο θαη νη Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο πνπ νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο ηνπο
θαηαζηάζεηο ειέγρνληαη ππνρξεσηηθά, ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ «Δηήζην Πηζηνπνηεηηθφ» πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ
παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Ν.2238/1994, ην νπνίν εθδίδεηαη κεηά απφ θνξνινγηθφ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ
ίδην Νφκηκν Διεγθηή ή ειεγθηηθφ γξαθείν πνπ ειέγρεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Καηφπηλ νινθιήξσζεο
ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ν Νφκηκνο Διεγθηήο ή ειεγθηηθφ γξαθείν εθδίδεη ζηελ εηαηξεία «Έθζεζε Φνξνινγηθήο
πκκφξθσζεο» θαη ζηε ζπλέρεηα ν Νφκηκνο Διεγθηήο ή ειεγθηηθφ γξαθείν ηελ ππνβάιεη ειεθηξνληθά ζην
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ην αξγφηεξν εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ
ηζνινγηζκνχ ηεο εηαηξείαο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ.

Σεκεηώζεηο επί ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ
ειίδα (33) απφ (37)

ΝΣΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε
πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ)
Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζα επηιέμεη δείγκα εηαηξεηψλ ηνπιάρηζηνλ ηεο ηάμεο ηνπ 9% γηα έιεγρν απφ ηηο
αξκφδηεο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ. Ο έιεγρνο απηφο ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί ζε δηάζηεκα φρη
κεγαιχηεξν ησλ δεθανθηψ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο «Έθζεζεο Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο» ζην
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ .
Γηα ηελ Δηαηξεία, ε «Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο» γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 2013 έσο θαη 2011 έρεη
εθδνζεί ρσξίο νπζηαζηηθέο πξνζαξκνγέο φζνλ αθνξά ην έμνδν θφξνπ θαη ηελ αληίζηνηρε πξφβιεςε θφξνπ, φπσο
απηά αληηθαηνπηξίδνληαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 2013 έσο θαη 2011. χκθσλα κε ηε ζρεηηθή
λνκνζεζία, ε νηθνλνκηθή ρξήζε 2013 έσο θαη 2011 ζα ζεσξείηαη νξηζηηθή γηα ζθνπνχο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ κεηά
απφ δεθανθηψ κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο «Έθζεζεο Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο» πξνο ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ. Γηα ηελ Δηαηξεία, ν θνξνινγηθφο έιεγρνο γηα ηε ρξήζε 2014 ήδε δηελεξγείηαη απφ ηελ
Pricewaterhouse Coopers Α.Δ.. Καηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ε Γηνίθεζε δελ αλακέλεη λα
πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πέξαλ απφ απηέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ θαη πνπ απεηθνλίδνληαη
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

23

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
εκ.

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ
Πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ
Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ παγίνπ ελεξγεηηθνχ
Πξνβιέςεηο
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα

Μεηαβνιέο θεθαιαίνπ θίλεζεο
(Αχμεζε) / κείσζε απνζεκάησλ
(Αχμεζε) /κείσζε απαηηήζεσλ
Αχμεζε / (κείσζε) ππνρξεψζεσλ

Έηνο πνπ έιεμε ηελ
31 Γεθεκβξίνπ 2014 31 Γεθεκβξίνπ 2013
4.429

3.013

5,6

4.053

4.038

18
16
21

(728)
441
9

(729)
152
3

8.203

6.477

(104)
(5.879)
(159)
(6.142)

(83)
(5.066)
(180)
(5.329)

2.061

1.148

8
9
14

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
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Γηαλνκή απνζεκαηηθώλ

χκθσλα κε ηνλ Ν. 4172/2013, φιεο νη ειιεληθέο εηαηξείεο ππνρξενχληαη είηε λα πιεξψζνπλ εθάπαμ, θφξν γηα ηα
αθνξνιφγεηα ή κεξηθψο θνξνινγνχκελα απνζεκαηηθά πξηλ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ή λα κεηψζνπλ ηα απνζεκαηηθά
κε ην πνζφ ηνπ θφξνπ, φπσο ππνινγίδεηαη κε ηνλ ηξέρνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. ηηο 15 Γεθεκβξίνπ 2014, ε
Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ελέθξηλε ηελ απηνηειή θνξνιφγεζε (κε θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 19%)
θαη δηαλνκή θαζαξνχ πνζνχ €0,0154 αλά κεηνρή, δειαδή ζπλνιηθνχ πνζνχ € 12k.

25

Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη λνκηθέο ππνρξεώζεηο

Ζ εηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο 2006 έσο 2010. Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη δελ
ζα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο απφ κειινληηθνχο ειέγρνπο πέξα απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη
θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

Σεκεηώζεηο επί ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ
ειίδα (34) απφ (37)

ΝΣΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε
πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ)
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Γεζκεύζεηο θαη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο

Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δεζκεχζεηο θαη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο .

27
27.1

πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε
Μεηξηθή θαη ηειηθόο βαζηθόο κέηνρνο

Ζ Δηαηξεία ειέγρεηαη απφ ηελ Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. ε νπνία θαηέρεη ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
Δηαηξείαο θαη είλαη ε Μεηξηθή εηαηξεία θαη ν ηειηθφο βαζηθφο κέηνρνο ηεο Δηαηξείαο.

27.2

πλδεδεκέλα κέξε

πλαιιαγέο θαη ππφινηπα κε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο αθνξνχλ ηα εμήο:
α) Δηαηξείεο ηνπ Οκίινπ Διιεληθά Πεηξέιαηα


Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. ε νπνία είλαη θαη ν βαζηθφο πειάηεο ηεο Δηαηξίαο, ιφγσ ηεο απνθιεηζηηθήο
παξαγσγήο (FACON) πξντφλησλ θηικ. Άιιεο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ δπν εηαηξεηψλ αθνξνχλ ηελ
παξνρή ππεξεζηψλ δαλεηζκνχ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ηε ρνξήγεζε δαλείνπ .



Αζπξνθφο Α.Δ., νη ζπλαιιαγέο κε ηελ νπνία αθνξνχλ αγνξέο ππεξεζηψλ γηα κειέηεο.



ΔΛΠΔ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο Α.Δ. νη ζπλαιιαγέο κε ηελ νπνία αθνξνχλ ζε ιεηηνπξγηθή
κίζζσζε αθηλήηνπ.

β) πλδεδεκέλα κέξε αθνξνχλ εηαηξίεο ζηηο νπνίεο έρεη ζπκκεηνρή ε κεηξηθή εηαηξία ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ
ΑΔ ή ηεινχλ ππφ θνηλφ έιεγρν κε ηνλ Όκηιν ιφγσ ηεο θνηλήο ζπκκεηνρήο ηνπ Γεκνζίνπ:


ΓΔΠΑ Α.Δ. , νη ζπλαιιαγέο κε ηελ νπνία αθνξνχλ ζηελ αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ
εξγνζηαζίνπ ζηελ Κνκνηελή.



Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ (ΓΔΖ) Α.Δ., νη ζπλαιιαγέο κε ηελ νπνία αθνξνχλ ζηελ παξνρή
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ θαη ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ ζηελ Κνκνηελή.



ΓΔΦΑ Α.Δ., νη ζπλαιιαγέο κε ηελ νπνία αθνξνχλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνζσπηθνχ.

γ) Υξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπο) πνπ ηεινχλ ππφ θνηλφ έιεγρν
κε ηνλ Όκηιν ιφγσ ηεο θνηλήο ζπκκεηνρήο ηνπ Γεκνζίνπ είλαη ε Δζληθή Σξάπεδα , ζηελ νπνία ε εηαηξεία δηαζέηεη
θαηαζέζεηο φςεσο.

Σεκεηώζεηο επί ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ
ειίδα (35) απφ (37)

ΝΣΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε
πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ)

27.3

Αγνξέο - πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ
Έηνο πνπ έιεμε ηελ
31 Γεθεκβξίνπ 2014 31 Γεθεκβξίνπ 2013

i. Αγνξέο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ
Αγνξέο πξντόλησλ
Λνηπέο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο
ΓΔΠΑ Α.Δ.
ΓΔΖ Α.Δ.
ύλνιν
Αγνξέο ππεξεζηώλ
Δηαηξείεο νκίινπ
ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ.
ΑΠΡΟΦΟ Α.Δ.
ύλνιν
ύλνιν αγνξώλ

546
2.776
3.322

663
3.139
3.802

155
155
3.477

142
2
144
3.946

Έηνο πνπ έιεμε ηελ
31 Γεθεκβξίνπ 2014 31 Γεθεκβξίνπ 2013

ii. Πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ
Πσιήζεηο ππεξεζηώλ
Δηαηξείεο νκίινπ
ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ.
ΔΚΟ ΑΒΔΔ
ΔΛ.ΠΔ. ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ.
Λνηπέο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο
ΓΔΦΑ Α.Δ.
ύλνιν πσιήζεσλ

Σεκεηώζεηο επί ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ
ειίδα (36) απφ (37)

17.416
8
4
17.428

17.097
8
6
17.111

17.428

27
27
17.138

ΝΣΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε
πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ)

27.4

Τπόινηπα πνπ πξνθύπηνπλ από πσιήζεηο/ αγνξέο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ.

Τπόινηπα πνπ πξνθύπηνπλ από πσιήζεηο / αγνξέο πξντόλησλ
θαη ππεξεζηώλ

Έηνο πνπ έιεμε ηελ
31 Γεθεκβξίνπ 2014 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε
Δηαηξείεο νκίινπ
ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ.
ΔΛ.ΠΔ. ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ.
ύλνιν
Λνηπέο ζπλδεδεκέλεο εηαηξεηεο
ΓΔΦΑ ΑΔ
ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.
ύλνιν
ύλνιν απαηηήζεσλ

34.763
4
34.767

29.578
6
29.584

501
501
35.268

540
540
30.124

49
2
51

45
45

73
215
288
339

64
234
298
343

Γάλεηα πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε
Δηαηξείεο νκίινπ
ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ.
ΔΚΟ ΑΒΔΔ
ύλνιν

33.000
100
33.100

33.000
100
33.100

Καζαξά ππόινηπα από ζπλδεδεκέλα κέξε

68.029

62.881

Τπνρξεώζεηο ζε ζπλδεδεκέλα κέξε
Δηαηξείεο νκίινπ
ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ.
ΔΚΟ ΑΒΔΔ
ύλνιν
Λνηπέο ζπλδεδεκέλεο εηαηξεηεο
ΓΔΠΑ Α.Δ.
ΓΔΖ Α.Δ.
ύλνιν
ύλνιν ππνρξεώζεσλ

Έηνο πνπ έιεμε ηελ
31 Γεθεκβξίνπ 2014 31 Γεθεκβξίνπ 2013
Υξεψζεηο γηα ακνηβέο κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

28

69

64

Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ

Σνλ 20 Μαξηίνπ 2015 αγνξάζηεθε νκνινγηαθφ δάλεην αμίαο € 100, έθδνζεο ηεο ΔΛΠΔΣ ΒΑΛΚΑΝΗΚΖ Α.Δ.
θαη δηάξθεηαο ηξηψλ εηψλ, ήηνη 20 Μαξηίνπ 2018.

Σεκεηώζεηο επί ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ
ειίδα (37) απφ (37)

