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Γραβιάς 4Α, 15125 Μαρούσι, Αθήνα
15125 Μαρούσι, Αθήνα

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:
AP.Γ.Ε.Μ.Η:

39117/01/Β/97 /512 Νομαρχία Αθηνών
002661001000

Ελεγκτική Εταιρεία :

ΠραισγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία
Λεωφόρος Κηφισίας 268
152 32 Χαλάνδρι
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους (Εταίρους) της Εταιρείας «ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Α.Β.Ε.Ε.»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας , οι οποίες αποτελούνται από
την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2015, 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 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
χρηματοοικονομικών 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
χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με
βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα
πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και
διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι
χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά
με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων
ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές
δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών
δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν
από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας Προς τους Μετόχους (Εταίρους) της Εταιρείας
«ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, 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.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των
οριζόμενων από τα άρθρα 43α (παρ.3α) και 37 του κ.ν. 2190/1920.

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2016

ΠραισγουωτερχαουςΚοουπερς
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία
Λεωφόρος Κηφισίας 268,152 32 Χαλάνδρι
ΑΜ. ΣΟΕΛ: 113

Κωνσταντίνος Μιχαλάτος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ. ΣΟΕΛ : 17701

να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
Σημ.

Κατά την
31 Δεκεμβρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγιο Ενεργητικό
Ενσώματα πάγια
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις

5
6
11
7

4.433
100
135
4.668

6.831
1
100
135
7.067

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες - Συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Δάνεια προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

8
9
10
11
12

540
39.091
4.165
33.100
980
77.876

708
34.763
4.125
33.000
1.076
73.672

82.544

80.739

13
14

23.084
25.782
28.579
77.445

23.084
25.541
24.743
73.368

15
16
17

953
1.599
85
2.637

1.370
1.475
183
3.028

18

1.862
600
2.462
5.099

2.516
1.815
12
4.343
7.371

82.544

80.739

Σύνολο ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης
Προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
Μερίσματα πληρωτέα

26

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. για το
έτος 2015 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 31 Μαΐου 2016.

O
Πρόεδρος Δ.Σ

O
Διευθύνων Σύμβουλος

O
Διευθυντής Λογιστικής

Στέλλας Σταύρος

Νίκος Ζαχαριάδης

Παπαδημητρίου Στέφανος
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ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων
Σημ.
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Κόστος πωληθέντων

20

Μεικτό κέρδος

Έτος που έληξε την
31 Δεκεμβρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2014
15.498

15.455

(11.986)

(12.208)

3.512

3.247

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

21

(1.657)

(1.674)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) καθαρά

22

675

962

2.531

2.534

3.505

1.895

6.036

4.429

(1.986)

(1.162)

4.050

3.267

27

(52)

27

(52)

4.077

3.215

Λειτουργικό αποτέλεσμα
Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) καθαρά

23

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

24

Καθαρά κέρδη χρήσεως
Λοιπά Συνολικά Έσοδα:
Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν μελλοντικά στην
κατάσταση αποτελεσμάτων:
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) από συνταξιοδοτικά
προγράμματα καθορισμένων παροχών

14

Λοιπά συνολικά έσοδα/ (έξοδα), καθαρά από φορολογία
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Μετοχικό Αποθεματικά Αποτελέσματα Σύνολο Ιδίων
Σημ. κεφάλαιο
εις νέον Κεφαλαιων
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2014

23.084

25.445

21.639

70.168

-

(52)

-

(52)

Λοιπά συνολικά έξοδα

-

(52)

-

(52)

Καθαρά κέρδη χρήσεως

-

-

3.267

3.267

Συνολικά εισοδήματα για τη χρήση

-

(52)

3.267

3.215

Αναλογιστικές ζημίες από συνταξιοδοτικά
προγράμματα καθορισμένων παροχών

14

Μεταφορά σε τακτικό αποθεματικό

14

-

164

(164)

-

Διανομή αφορολόγητων αποθεματικών Ν.4172/2013

26

-

(15)

-

(15)

23.084

25.541

24.743

73.368

-

27

-

27

Λοιπά συνολικά έσοδα

-

27

-

27

Καθαρά κέρδη χρήσεως

-

-

4.050

4.050

Συνολικά εισοδήματα για τη χρήση

-

27

4.050

4.077

-

214

(214)

-

23.084

25.782

28.579

77.445

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2014
Αναλογιστικά κέρδη από συνταξιοδοτικά
προγράμματα καθορισμένων παροχών

Μεταφορά σε τακτικό αποθεματικό
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2015

14

14

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Κατάσταση ταμειακών ροών
Έτος που έληξε την
Σημ. 31 Δεκεμβρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2014
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

25

Καταβλημένοι φόροι
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων
Εκδοση δανείων σε συνδεδεμένες
Τόκοι εισπρακτέοι
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Τόκοι καταβεβλημένοι
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

5,6
23

23

Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα

3.284

2.061

(2.870)
414

(1.459)
602

(412)
(100)
12
(500)

(120)
(120)

(10)
(10)

(9)
(9)

(96)

473

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή του έτους
(Μείωση) /Αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

12

1.076
(96)

603
473

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος του έτους

12

980

1.076

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.

Σελίδα (10) από (34)

ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
1

Γενικές πληροφορίες

Η Εταιρεία ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. συστάθηκε στις 20 Οκτωβρίου 1997 και
είναι κατά 100% θυγατρική της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο
Αξιών Αθηνών. Σκοπός της Εταιρείας είναι η παραγωγή και διάθεση ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ με τη μέθοδο
του «διαξονικού τανυσμού» (BOPP FILM).
Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, στη διεύθυνση Γραβιάς 4A, 15125, Μαρούσι.
Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν όσον αφορά τον υπολογισμό και αναγνώριση των λογιστικών μεγεθών
είναι οι ίδιες που εφαρμόζονται και στις Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της μητρικής της
εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. της 31 Δεκεμβρίου 2015. Το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα αναφοράς
της Εταιρείας είναι το Ευρώ και τα οικονομικά μεγέθη που παρουσιάζονται σε αυτές τις Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις εκφράζονται σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΒΕΕ
για τη χρήση 2015 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 31 Μαΐου 2016. Οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν
τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά τη δημοσίευση. Οι
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις βρίσκονται στη διάθεση των χρηστών στην ηλεκτρονική διεύθυνση της
Εταιρείας. www.diaxon.gr

2

Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών

Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων παρουσιάζονται
κατωτέρω. Οι πολιτικές αυτές έχουν εφαρμοσθεί συστηματικά για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται εκτός αν
αναφέρεται διαφορετικά.

2.1

Πλαίσιο κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.(η Εταιρεία)
για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (IASB), καθώς και σύμφωνα με τις σχετικές Διερμηνείες τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την
Επιτροπή Διερμηνειών Προτύπων του ΣΔΛΠ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση («Ε.Ε»)
παρουσιάζουν την χρηματοοικονομική θέση, τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας με βάση την
αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους.
Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, απαιτεί άσκηση
κρίσης από την Διοίκηση της Εταιρείας καθώς επίσης και εκτιμήσεις στην διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών
αρχών για τον υπολογισμό των διαφόρων λογιστικών μεγεθών. Οι περιοχές που χρήζουν μεγαλύτερου βαθμού
υποκειμενικότητας ή είναι αυξημένης πολυπλοκότητας ή όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για
τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη σημείωση 4 «Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και
παραδοχές». Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην αντίληψη των γεγονότων και ενεργειών από τη Διοίκηση της
Εταιρείας και τα πραγματικά γεγονότα μπορεί να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές.

2.2

Αλλαγές σε πρότυπα και διερμηνείες

Έχουν εκδοθεί ορισμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες, τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά
για τη λογιστική περίοδο που ξεκίνησε κατά τη 1 η Ιανουαρίου 2015. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την
επίδραση της εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
(α) Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Εταιρεία.
Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τα ακόλουθα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες για πρώτη φορά
την χρηματοοικονομική περίοδο που ξεκίνησε τη 1η Ιανουαρίου 2015.

Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (11) από (34)

ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
 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. Οι
τροποποιήσεις αυτές υιοθετήθηκαν από την Εταιρεία αλλά δεν είχαν καμία επίδραση στις χρηματοοικονομικές
της καταστάσεις.
– ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει
εφαρμογή στην λογιστικοποίηση του σχηματισμού οποιαδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάσει
του ΔΠΧΑ 11 στις χρηματοοικονομικές 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 (‘portfolio
exception’) έχει εφαρμογή σε όλα τα συμβόλαια (συμπεριλαμβανομένων των μη
χρηματοοικονομικών συμβολαίων) εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 39/ΔΠΧΑ 9.
– ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί πως το
ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα.
(β) Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες τα οποία δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την
Εταιρεία.
 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 έξι ΔΠΧΑ ως
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Η
Εταιρεία εκτιμά ότι οι τροποποιήσεις αυτές δεν θα έχουν σημαντική επίδραση επί των χρηματοοικονομικών
καταστάσεών της.
– 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 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο
τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό του χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως
χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάσει των ορισμών του ΔΛΠ 32
«Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα,
χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης
επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
– ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς». Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της
διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τομέων.
– 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.
 ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015). 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. Η
υιοθέτηση της συγκεκριμένης τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στην Εταιρεία.

Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (12) από (34)

ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
 Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 η
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 στοιχείο (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.
 ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά». Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του
«πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά»
που αναφέρεται στο πρότυπο.
 ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016). Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο
της εξαγοράς όταν αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία ‘επιχείρηση’.
 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 διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της
ανάλωσης των οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο.
 ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016). Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές
οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής θέσης προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις
σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατομικές τους χρηματοοικονομικές καταστάσεις και επίσης
ξεκαθαρίζει τον ορισμό των ατομικών χρηματοοικονομικές καταστάσεων.
 ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρμογή της απαλλαγής από την
υποχρέωση ενοποίησης” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2016). Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και
των θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης. 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
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών.
 ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1 Ιανουαρίου 2018). 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
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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. Το πρότυπο δεν έχει
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 (εφαρμόζεται
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018). Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά το
ΔΛΠ 39 που αφορά στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και 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 χρηματοοικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9
δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2019).Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι
να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την
ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό
χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο
περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του
εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής
συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να
ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία
εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις χρηματοοικονομικές του καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) «Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες
ζημιές» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017). Οι
τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών
απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από δάνεια που επιμετρώνται στην εύλογη
αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2.3

Συναλλαγματικές μετατροπές

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα αναφοράς
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρώνται με βάση το κύριο νόμισμα του οικονομικού
περιβάλλοντος, στο οποίο η εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»). Οι οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα αναφοράς της Εταιρείας.
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με βάση τις ισοτιμίες που ισχύουν κατά
την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την
εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη μετατροπή των χρηματοοικονομικών
στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού,
διαγράφονται στα αποτελέσματα εκτός από την περίπτωση που μεταφέρονται απ ευθείας στην καθαρή θέση λόγω
του ότι αναφέρονται σε πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων χρηματοροών και σε πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων
καθαρών επενδύσεων.

2.4

Ενσώματα πάγια

Τα ενσώματα πάγια αναγράφονται στο κόστος κτήσεως μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις. Το
κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση ή κατασκευή των
περιουσιακών στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως
ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό μελλοντικά οικονομικά οφέλη σχετιζόμενα με το πάγιο να εισρεύσουν
στην Εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το αναπόσβεστο υπόλοιπο των παγίων που
έχουν αντικατασταθεί διαγράφεται στα αποτελέσματα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται ως
έξοδο στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιείται.
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Tα οικόπεδα δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Επίσης οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση είναι πάγια που βρίσκονται υπό
κατασκευή και αναγράφονται στο κόστος. Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση δεν αποσβένονται, καθώς το πάγιο που
αφορούν δεν είναι διαθέσιμο για χρήση.
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο κατά την
διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους που έχει ως εξής ανά κατηγορία παγίου:
•
•
•
•

Κτίρια
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα και εξαρτήματα

12 - 25
5 - 25
5 - 10
4 - 10

έτη
έτη
έτη
έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και η ωφέλιμη ζωή των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού.
Όταν η λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία, η διαφορά (απομείωση)
καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. (Σημ. 2.5)
Κέρδη ή ζημίες από την πώληση ενσωμάτων παγίων, καθορίζονται από τη διαφορά μεταξύ του τιμήματος που
λαμβάνεται και της λογιστικής τους καθαρής αξίας. Τα κέρδη ή οι ζημίες αυτές διαγράφονται στα αποτελέσματα
σαν μέρος των καθαρών λοιπών εσόδων/(εξόδων).

2.5

Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών στοιχείων

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή, δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο
απομείωσης ετησίως και επίσης όταν κάποια γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία
μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της
αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται
για το ποσό για το οποίο η λογιστική αξία του παγίου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του. Η ανακτήσιμη αξία
είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας μειωμένη με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και αξίας
χρήσεως (παρούσα αξία χρηματοροών που αναμένεται να δημιουργηθούν με βάση την εκτίμηση της διοίκησης για
τις μελλοντικές οικονομικές και λειτουργικές συνθήκες). Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά
στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών. Μη χρηματοοικονομικά
στοιχεία εκτός από υπεραξία που έχουν υποστεί απομείωση επανεκτιμώνται για πιθανή αντιστροφή της απομείωσης
σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Το ποσό της ζημίας απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα.

2.6

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

2.6.1

Ταξινόμηση

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ταξινομούνται ως δάνεια και απαιτήσεις. Η
ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Η
Διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόμηση κατά την αρχική αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού.
Δάνεια και απαιτήσεις
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές, τα
οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης αυτών.
Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την
ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούνται περιουσιακά στοιχεία. Τα
δάνεια και οι απαιτήσεις συμπεριλαμβάνουν «Δάνεια σε Συνδεδεμένες επιχειρήσεις», «Πελάτες Συνδεδεμένες
επιχειρήσεις» και «Λοιπές απαιτήσεις» στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης.
2.6.2 Αναγνώριση και επιμέτρηση
Δάνεια και απαιτήσεις, αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος με την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
2.6.3 Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η Εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί απομείωση.
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Αν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη απομείωσης δανείων και απαιτήσεων, το ποσό της ζημίας απομείωσης
υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του στοιχείου ενεργητικού και της παρούσας αξίας των
εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών (εξαιρουμένων των μελλοντικών ζημιών από πιστωτικούς κινδύνους
που δεν έχουν πραγματοποιηθεί) προεξοφλημένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του χρηματοοικονομικού
στοιχείου ενεργητικού. Το τρέχον ποσό του περιουσιακού στοιχείου, μειώνεται μέσω της χρήσης ενός λογαριασμού
πρόβλεψης για απομείωση, και το ποσό της ζημίας αναγνωρίζεται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων.
Για τον έλεγχο απομείωσης των εμπορικών απαιτήσεων. (Βλέπε Σημ. 2.9)
2.6.4 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών εργαλείων
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μπορούν να συμψηφιστούν με χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και το
καθαρό υπόλοιπο να εμφανιστεί στον ισολογισμό εφόσον υπάρχει σχετικό νομικό κατοχυρωμένο δικαίωμα και
υπάρχει και η πρόθεση να διακανονιστεί το συμψηφισμένο υπόλοιπο ή να εισπραχθεί η απαίτηση και καταβληθεί η
υποχρέωση ταυτόχρονα.

2.7

Κρατικές επιχορηγήσεις

(α) Παγίων περιουσιακών στοιχείων
Επιχορηγήσεις που σχετίζονται με πάγια περιουσιακά στοιχεία αρχικά αναγνωρίζονται σαν κρατικές επιχορηγήσεις
επομένων περιόδων με το βραχυπρόθεσμο μέρος τους συμπεριλαμβάνεται στις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και
το μακροπρόθεσμο μέρος τους συμπεριλαμβάνεται στις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Μετά πιστώνονται στα
αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των παγίων στα οποία αναφέρονται σε άμεση σχέση με τις
αποσβέσεις του συγκεκριμένου παγίου.
(β) Λειτουργικών εξόδων
Επιδοτήσεις οι οποίες σχετίζονται με το κόστος μισθοδοσίας και εκπαίδευσης του προσωπικού αναγνωρίζονται ως
έσοδο τη χρονική περίοδο εντός της οποίας πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την αίτησή τους και η είσπραξη
αυτών θεωρείται βέβαια.

2.8

Αποθέματα

Τα αποθέματα αποτελούνται από ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά η αξία των οποίων αναγνωρίζεται στο
λογαριασμό αποτελεσμάτων όπως αυτά αναλώνονται. Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ
κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.
Το κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου μηνιαίου σταθμικού κόστους.

2.9

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις από πελάτες καθώς και λοιπές απαιτήσεις (χορηγηθέντα δάνεια, λοιπές απαιτήσεις κλπ)
καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την
χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Οι προβλέψεις απομείωσης
αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που
οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους.
Οι εμπορικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες.
Σοβαρά οικονομικά προβλήματα του πελάτη, η πιθανότητα χρεοκοπίας, η οικονομική αναδιοργάνωση και η
αδυναμία τακτικών πληρωμών θεωρούνται ενδείξεις ότι η απαίτηση έχει απομειωθεί. Το ποσό της πρόβλεψης
απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των
εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς
απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στο κόστος πωληθέντων.

2.10

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και προθεσμίας καθώς κα
άλλες βραχυπρόθεσμες επενδύσεις οι οποίες είναι ρευστοποιήσιμες εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τους τρεις
μήνες.

Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (16) από (34)

ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

2.11

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας. Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών,
εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης.

2.12

Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία

Ο φόρος εισοδήματος της περιόδου αποτελείται από την τρέχουσα και την αναβαλλόμενη φορολογία. Ο φόρος
αναγνωρίζεται στην «Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων» εκτός και αν σχετίζεται με ποσά που έχουν
αναγνωριστεί απευθείας στα «Ίδια Κεφάλαια». Σε αυτήν την περίπτωση ο φόρος αναγνωρίζεται επίσης στα «Ίδια
Κεφάλαια».
Ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών, υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία που έχει θεσπιστεί κατά την
ημερομηνία ισολογισμού στη χώρα όπου διεξάγονται οι εργασίες της Εταιρείας και αναγνωρίζεται ως έξοδο την
περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα κέρδη. Η διοίκηση ανά διαστήματα αξιολογεί τις περιπτώσεις όπου η
κείμενη φορολογική νομοθεσία χρήζει ερμηνείας. Όπου κρίνεται απαραίτητο γίνονται προβλέψεις επί των ποσών
που αναμένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις
προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων που εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν
λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός
επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή
ζημία. Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές και νόμους που ισχύουν κατά
την ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται να ισχύσουν όταν οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα
πραγματοποιηθούν ή οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθμό για τον οποίο ενδέχεται να υπάρξει
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
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 ή και επί
διαφορετικών οντοτήτων και υπάρχει η πρόθεση η τακτοποίηση να γίνει με συμψηφισμό.

2.13

Παροχές στο προσωπικό

(α) Υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης
Η Εταιρεία έχει προγράμματα καθορισμένων εισφορών και προγράμματα καθορισμένων παροχών.
Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στα πλαίσια του οποίου η Εταιρεία
πραγματοποιεί καθορισμένες πληρωμές σε ένα ξεχωριστό νομικό πρόσωπο. Η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική
υποχρέωση να πληρώσει επί πλέον εισφορές εάν το ταμείο δεν έχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει
σε όλους τους εργαζομένους τις παροχές που σχετίζονται με την υπηρεσία τους στην παρούσα και τις προηγούμενες
χρονικές περιόδους.
Για τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών η Εταιρεία πληρώνει εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία του δημοσίου
σε υποχρεωτική βάση. Η Εταιρεία δεν έχει άλλη υποχρέωση εφ όσον έχει πληρώσει τις εισφορές της. Οι εισφορές
αναγνωρίζονται σαν δαπάνες προσωπικού όταν οφείλονται. Εισφορές που προπληρώνονται αναγνωρίζονται σαν
στοιχείο του ενεργητικού σε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα επιστροφής των χρημάτων ή συμψηφισμός με νέες
οφειλές.
Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα το οποίο καθορίζει ένα συγκεκριμένο
ποσό παροχής συντάξεως το οποίο θα εισπράξει ο εργαζόμενος όταν συνταξιοδοτηθεί το οποίο συνήθως εξαρτάται
από ένα ή περισσότερους παράγοντες όπως η ηλικία τα χρόνια προϋπηρεσίας και το ύψος των αποδοχών. Η
Εταιρεία δεν έχει συνταξιοδοτικό πρόγραμμα καθορισμένων παροχών που να είναι χρηματοδοτούμενο.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα
αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή. Η υποχρέωση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως
από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβλεπόμενης πιστωτικής μονάδος (projected unit
credit method).
Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (17) από (34)

ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
Η παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών υπολογίζεται με προεξόφληση των μελλοντικών
χρηματικών εκροών με συντελεστή προεξόφλησης το επιτόκιο των μακροπροθέσμων εταιρικών ομολόγων υψηλής
πιστοληπτικής διαβάθμισης που έχουν διάρκεια περίπου ίση με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.
Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από εμπειρικές αναπροσαρμογές και αλλαγές σε αναλογιστικές
παραδοχές χρεώνονται ή πιστώνονται στα ίδια κεφάλαια, στα λοιπά συνολικά έσοδα κατά την περίοδο την οποία
προκύπτουν.
Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
(β) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης
Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία
συνταξιοδοτήσεως ή όταν ο εργαζόμενος αποχωρήσει οικειοθελώς με αντάλλαγμα αυτές τις παροχές. Η Εταιρεία
καταχωρεί αυτές τις παροχές το νωρίτερο από τις ακόλουθες ημερομηνίες: (α) όταν η Εταιρεία δεν μπορεί πλέον να
αποσύρει την προσφορά των παροχών αυτών και (β) όταν η Εταιρία αναγνωρίζει κόστος αναδιάρθρωσης που
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 37 και συμπεριλαμβάνει την καταβολή των παροχών λήξης. Στην
περίπτωση μίας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση, οι παροχές εξόδου
υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των εργαζομένων που αναμένεται να δεχτούν την προσφορά. Παροχές
τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται
στην παρούσα αξία τους.

2.14

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Τα υπόλοιπα προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων εξοφλούνται κανονικά εντός 30 ημερών. Οι προμηθευτές και
λοιπές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα επιμετρούνται σύμφωνα με
το αποσβεσμένο κόστος βάση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Οι υποχρεώσεις ταξινομούνται σε
βραχυπρόθεσμες αν η πληρωμή επίκειται εντός ενός έτους ή λιγότερο. Εάν όχι παρουσιάζονται στις
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.

2.15

Προβλέψεις

Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, έξοδα αναδιοργάνωσης και νομικές υποθέσεις γίνονται όταν η
εταιρεία έχει νομικές συμβατικές ή άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από πράξεις του παρελθόντος, είναι πιθανόν
να χρειασθούν μελλοντικές εκροές για την διευθέτηση αυτών των υποχρεώσεων και τα σχετικά ποσά μπορούν να
υπολογισθούν με σχετική ακρίβεια. Προβλέψεις αναδιάρθρωσης περιλαμβάνουν πρόστιμα λόγω τερματισμού
συμβάσεων μισθώσεων και αμοιβές λόγω εξόδου από την υπηρεσία εργαζομένων. Προβλέψεις δεν μπορεί να
γίνουν για ενδεχόμενες μελλοντικές λειτουργικές ζημίες.
Οι προβλέψεις υπολογίζονται με βάση την παρούσα αξία των εκτιμήσεων της διοίκησης για τη δαπάνη που θα
χρειαστεί για την διευθέτηση των αναμενομένων υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ο συντελεστής προεξόφλησης που χρησιμοποιείται αντικατοπτρίζει τις
συνθήκες της αγοράς και τη διαχρονική αξία του χρήματος καθώς επίσης και επαυξήσεις σχετικές με την
υποχρέωση.

2.16

Αναγνώριση εσόδων

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία της παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρους Προστιθέμενης Αξίας,
τελωνειακά τέλη, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν υπάρχει η πιθανότητα τα οικονομικά
οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρεία. Τα έσοδα αναγνωρίζονται ως ακολούθως:
(α) Παροχή υπηρεσιών
Οι πωλήσεις υπηρεσιών αναφέρονται αποκλειστικά στην παραγωγή για λογαριασμό της μητρικής εταιρείας
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Το έσοδο αναγνωρίζεται στην οικονομική χρήση κατά την οποία παρέχονται οι
σχετικές υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των
παρεχομένων υπηρεσιών.
(β) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται αναλογικά με βάση τη χρόνο και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου.
Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο

Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (18) από (34)

ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό
πραγματικό επιτόκιο και κατανέμει την έκπτωση σαν έσοδο από τόκους.

2.17

Μισθώσεις

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και οφέλη ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή
ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από
τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά
τη διάρκεια της μίσθωσης.
Η Εταιρεία δεν έχει χρηματοδοτικές μισθώσεις.

2.18

Διανομή μερισμάτων

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης στην οποία η διανομή εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

2.19

Συγκριτικά στοιχεία

Όπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακατανεμηθεί για να συμφωνούν με τις αλλαγές στην
παρουσίαση των στοιχείων της παρούσας χρήσης.

3

Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

3.1

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

Η Εταιρεία λειτουργεί ως παραγωγός BOPP FILM για λογαριασμό τρίτων και συγκεκριμένα της μητρικής της
εταιρείας, Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Λόγω των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους
χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κίνδυνος αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Σε γενικές
γραμμές τα θέματα που επηρεάζουν την λειτουργία της Εταιρείας συνοψίζονται παρακάτω:
Μακροοικονομικό περιβάλλον: Οι εξελίξεις που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015
(δημοψήφισμα και περιορισμοί στις κινήσεις κεφαλαίων) είχαν αρνητική επίδραση στην ελληνική οικονομία
οδηγώντας την σε ύφεση μετά από μια περίοδο ανάπτυξης στο τέλος του 2014 και στο πρώτο εξάμηνο του 2015. Η
εφαρμογή των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων είχε επίδραση στην λειτουργία της Εταιρείας καθώς η Εταιρεία
πραγματοποιεί συναλλαγές με ξένους προμηθευτές. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας με τους διεθνείς πιστωτές για το
πρόγραμμα στήριξης ύψους €86 δις και η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών το
Δεκέμβριο του 2015 αποτέλεσαν τους κύριους πυλώνες προς τη σταθεροποίηση του μακροοικονομικού και
χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα στήριξης συμφωνήθηκε να εκταμιεύεται σε
δόσεις, κατόπιν υιοθέτησης από την κυβέρνηση της χώρας μιας σειράς προσυμφωνημένων μεταρρυθμίσεων και
μέτρων λιτότητας. Η εκταμίευση των δόσεων ξεκίνησε το 2015, προκειμένου ωστόσο να καταστεί διαθέσιμη και η
επόμενη δόση θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο πρώτος έλεγχος υλοποίησης του προγράμματος από τους εκπροσώπους
των διεθνών πιστωτών.
Προαπαιτούμενο της επιτυχούς ολοκλήρωσης του ελέγχου αποτελεί η υιοθέτηση των απαιτούμενων
μεταρρυθμίσεων που έχουν προσυμφωνηθεί ως μέρος του προγράμματος διάσωσης. Αν και το προαναφερόμενο
πρόγραμμα στήριξης στοχεύει στη μείωση του κινδύνου οικονομικής αποσταθεροποίησης της Ελλάδας, παραμένει
σε κάθε περίπτωση υπαρκτός ο κίνδυνος αναφορικά με την ορθή υλοποίηση του, γεγονός που αντικατοπτρίζεται
στις αξιολογήσεις κινδύνου και τη διαμόρφωση τιμών στις κεφαλαιαγορές. Η ορθή εφαρμογή του προγράμματος
και οι επιδράσεις του στην οικονομία βρίσκονται εκτός ελέγχου της Εταιρείας. Η διαχείριση κινδύνων
διεκπεραιώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καθώς και από την υπηρεσία διαχείρισης κινδύνων της
μητρικής Εταιρείας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στο απρόβλεπτο των
χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη
χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας.
(α) Κίνδυνος αγοράς
(ι) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν πραγματοποίησε συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο
από συναλλαγματική ισοτιμία.

Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (19) από (34)

ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
(ιι) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων
Ο κίνδυνος επιτοκίων προέρχεται από το γεγονός ότι το χορηγηθέν δάνειο της Εταιρείας προς τη μητρική και
συγγενείς εταιρείες της χρησιμοποιούνται κυμαινόμενα επιτόκια. Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων στο δάνειο
με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών. Ανάλογα με τα εκάστοτε επίπεδα
καθαρού δανεισμού, η μεταβολή των επιτοκίων βάσης δανεισμού (EURIBOR), έχει αναλογική επίπτωση στα
αποτελέσματα της Εταιρείας. Το ύψος της επίπτωσης εξαρτάται από το ύψος των δανειακών απαιτήσεων. Κατά την
31 Δεκεμβρίου 2015 εάν τα επιτόκια του δανείου σε Ευρώ ήταν κατά 0,5% υψηλότερα, των λοιπών μεταβλητών
τηρουμένων σταθερών, τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας θα ήταν υψηλότερα κατά €165 χιλ. περίπου.
(β) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα ταμειακά διαθέσιμα, και ισοδύναμα, τις απαιτήσεις από πελάτες λόγω
εμπορικών συναλλαγών, τα δάνεια που έχουν δοθεί σε συνδεδεμένες εταιρείες, καθώς και λοιπές απαιτήσεις από το
Ελληνικό Δημόσιο, που προέρχονται κατά κύριο λόγο από επιδοτήσεις απασχόλησης και εκπαίδευσης προσωπικού.
Ο πιστωτικός κίνδυνος των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη ήτοι Ελληνικά Πετρέλαια, ΕΚΟ ΑΒΕΕ και ΕΛΠΕΤ
Βαλκανική κρίνεται ελάχιστος λόγω των σχέσεων μεταξύ των εταιρειών. Αναφορικά με την απαίτηση από το
Ελληνικό Δημόσιο, η Εταιρεία εντός του 2015 αποφάσισε εφαρμόσει όλα τα νόμιμα μέσα εντός του χρονικού
περιθωρίου προκειμένου να αντιμετωπίσει την πιθανότητα παραγραφής και μη είσπραξης.
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται με την εξασφάλιση ικανών ταμειακών ισοδυνάμων και διαθεσίμων την
ικανότητα χρηματοδότησης καθώς επίσης και την ικανότητα να κλείνει ανοικτές θέσεις με επαρκή πιστωτικά όρια
µε τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Λόγω της φύσης της δραστηριότητας της Εταιρείας, είναι σε θέση να καλύπτει τις
υποχρεώσεις της από τις λειτουργικές της ταμειακές ροές χωρίς να είναι απαραίτητη η χρηματοδότηση κεφαλαίου
κίνησης μέσω πιστωτικών γραμμών. Όλες οι υποχρεώσεις της Εταιρείας είναι πληρωτέες εντός ενός έτους από την
ημερομηνία ισολογισμού.

3.2

Διαχείριση κινδύνου κεφαλαίου

Οι στόχοι της Εταιρείας σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης
λειτουργίας της Εταιρείας στο μέλλον με σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στους μετόχους και λοιπούς
συμμέτοχους και να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’αυτόν τον τρόπο το κόστος
κεφαλαίου.
Η Εταιρεία για να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την κεφαλαιακή διάρθρωσή της μπορεί να μεταβάλει το μέρισμα
προς τους μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους, να εκδώσει νέες μετοχές ή να εκποιήσει περιουσιακά
στοιχεία για να μειώσει το χρέος της. Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα διαχείρισης των κεφαλαίων της
καθόσον δεν υφίστανται δανειακές υποχρεώσεις.

3.3

Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών

Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται ότι προσεγγίζει την
πραγματική τους αξία. Οι πραγματικές αξίες των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς εμφάνισής τους
στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις υπολογίζονται με βάση τη παρούσα αξία των μελλοντικών ταμιακών ροών
που προκύπτουν από συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιμο για
την Εταιρεία για τη χρήση παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων.
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Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές

Οι εκτιμήσεις και παραδοχές συνεχώς επανεκτιμούνται και βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος όπως
προσαρμόζεται σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και άλλους παράγοντες περιλαμβανομένων
προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά υπό τις παρούσες συνθήκες.
Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές που σχετίζονται με το μέλλον. Συνεπώς οι εκτιμήσεις αυτές εξ
ορισμού σπάνια θα ταυτίζονται με τα πραγματικά γεγονότα. Οι εκτιμήσεις και υποθέσεις που συνεπάγονται
σημαντικό κίνδυνο επανεκτίμησης στη λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού στη επόμενη
περίοδο αναφέρονται κατωτέρω.

Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (20) από (34)

ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
(α)

Φόρος εισοδήματος

Η Εταιρεία υπόκειται σε φορολόγηση και απαιτείται κρίση 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 αναγνωρίζει υποχρεώσεις από αναμενόμενους φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιμήσεων για το
ενδεχόμενο που θα της επιβληθούν επιπλέον φόροι. Εάν το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου είναι διαφορετικό από
το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη
φορολογία της περιόδου.
(γ)

Συνταξιοδοτικά προγράμματα

Η παρούσα αξία των συνταξιοδοτικών παροχών βασίζεται σε έναν αριθμό παραγόντων που προσδιορίζονται με τη
χρήση αναλογιστικών μεθόδων και παραδοχών. Μία τέτοια αναλογιστική παραδοχή είναι και το επιτόκιο
προεξόφλησης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του κόστους της παροχής.
Η Εταιρεία καθορίζει το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης στο τέλος κάθε χρήσης. Αυτό ορίζεται ως το επιτόκιο
το οποίο θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ώστε να προσδιοριστεί η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών,
οι οποίες αναμένεται να απαιτηθούν για την κάλυψη των υποχρεώσεων των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Για
τον καθορισμό του κατάλληλου επιτοκίου προεξόφλησης, η Εταιρεία χρησιμοποιεί το επιτόκιο των χαμηλού ρίσκου
εταιρικών ομολογιών, τα οποία μετατρέπονται στο νόμισμα στο οποίο η υποχρέωση θα πληρωθεί, και των οποίων η
ημερομηνία λήξης πλησιάζει εκείνη της σχετικής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης.
Άλλες σημαντικές παραδοχές των υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών παροχών βασίζονται μερικώς στις τρέχουσες
συνθήκες αγοράς. Περαιτέρω πληροφόρηση παρατίθεται στη Σημείωση 15 του παρόντος.

Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (21) από (34)

ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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Ενσώματα πάγια
Οικόπεδα Κτίρια

Μηχ/κός Μεταφορικά Έπιπλα & Ακινη/ήσεις
Σύνολο
εξοπλισμός
μέσα εξαρτήματα υπό εκτέλεση

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014

456 16.218
1
456 16.219

53.559
14
53.573

228
46
274

457
6
463

- 70.918
53
120
53 71.038

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014

- 14.213
966
- 15.179

45.372
3.056
48.428

201
13
214

370
17
387

- 60.155
- 4.052
- 64.207

Αναπόσβεστη αξία στις
31 Δεκεμβρίου 2014

456

1.040

5.145

60

76

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015
Προσθήκες
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015

456 16.219
58
456 16.277

53.573
97
596
54.266

274
10
284

463
14
477

53 71.038
232
412
(235)
361
50 71.811

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015

- 15.179
757
- 15.936

48.428
2.385
50.813

214
12
226

387
16
403

- 64.207
- 3.171
- 67.378

3.453

58

75

Αναπόσβεστη αξία στις
31 Δεκεμβρίου 2015

456

341

53

50

6.831

4.433

Η Εταιρεία δεν έχει δεσμεύσει ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία.
Το ποσό που εμφανίζεται στις «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση» κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 αποτελεί κυρίως
αναβαθμίσεις του μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου της Εταιρείας. Επίσης οι «Μεταφορές και λοιπές
κινήσεις» περιλαμβάνουν μεταφορές στον μηχανολογικό εξοπλισμό, που σχετίζονται με την κεφαλαιοποίηση των
«Ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση» καθώς και ανακατανομή ανταλλακτικών του αποθέματος στον «Μηχανολογικό
εξοπλισμό».

Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (22) από (34)

ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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Ασώματες Ακινητοποιήσεις
Λογισμικό

Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014

11
11

11
11

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2014

9
1
10
1

9
1
10
1

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015

11
11

11
11

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2015

10
1
11
-

10
1
11
-

31 Δεκεμβρίου 2015
135
135

31 Δεκεμβρίου 2014
135
135

7

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις

Δοσμένες εγγυήσεις
Σύνολο

8

Αποθέματα

Αναλώσιμα ανταλλακτικά και λοιπές α' ύλες
Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης για ανταλλακτικά και λοιπές α΄ ύλες
Σύνολο

9

31 Δεκεμβρίου 2015
569
(30)
539

31 Δεκεμβρίου 2014
752
(44)
708

Πελάτες – Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις

Πελάτες
Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2015

31 Δεκεμβρίου 2014

39.091
39.091

34.763
34.763

Μοναδικός πελάτης της Εταιρείας είναι η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., η οποία είναι η μητρική της εταιρεία και ο
τελικός μέτοχος. Το υπόλοιπο που εμφανίζεται κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 αποτελείται από ληξιπρόθεσμα
τιμολόγια μεγαλύτερα του ενός έτους, ωστόσο λόγω της σχέσης των εταιρειών, η Εταιρεία δεν προχώρησε σε
αναγνώριση απομείωσης της απαίτησης καθώς δεν συντρέχει κίνδυνος ως προς την είσπραξη της.

Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (23) από (34)

ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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Λοιπές απαιτήσεις
31 Δεκεμβρίου 2015

31 Δεκεμβρίου 2014

650
(85)
565

1.194
(45)
1.149

30
3.570
3.600
4.165

6
2.970
2.976
38.888

Λοιπές απαιτήσεις
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Λοιπές απαιτήσεις
Έξοδα επόμενης χρήσης
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Δεδουλευμένα και προπληρωμένα έξοδα
Σύνολο

Οι λοιπές απαιτήσεις κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 αντιπροσωπεύουν κυρίως: α) παρακρατούμενους φόρους
εισοδήματος από τόκους €358 (2014: €287), β) προκαταβολές και δάνεια προσωπικού €121 (2014: €22) και γ)
προκαταβολή προμηθευτών € 67 (2014: €19).
Τα συνολικά έσοδα χρήσεως εισπρακτέα σχετίζονται με απαίτηση που η Εταιρεία έχει κατά του Ελληνικού
Δημοσίου, με βάση τον νόμο 1767/1988, άρθρο 21, σύμφωνα με τον οποίο η Εταιρεία δικαιούται να εισπράξει
μέρος του κόστους μισθοδοσίας ως επιδότηση από το κράτος.
Λόγω του οικονομικού εγχώριου περιβάλλοντος η λήψη των επιδοτήσεων έχει καθυστερήσει έντονα τις τελευταίες
χρήσεις και δεδομένη την πιθανότατα παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δημοσίου εντός συγκεκριμένου χρονικού
διαστήματος, η Εταιρεία εντός του 2015, άσκησε όλα τα ένδικα μέσα καλύπτοντας το ποσό που είχε αναγνωριστεί
ως απαίτηση έως την στιγμή της άσκησης των μέσων και ως εκ τούτου δεν προχώρησε σε απομείωση του ποσού.
Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη αξία.
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Δάνεια προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Μακροπρόθεσμο μέρος
Βραχυπρόθεσμο μέρος
Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2015

31 Δεκεμβρίου 2014

100
33.100
33.200

100
33.000
33.100

Το μακροπρόθεσμό μέρος των δανείων προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις, αντιπροσωπεύει δάνειο που εκδόθηκε προς
την ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. την 20 Μαρτίου 2015, με ημερομηνία λήξης 20 Μαρτίου 2018 και επιτόκιο
Euribor συν περιθώριο 6% αξίας €100.
Το βραχυπρόθεσμο μέρος αντιπροσωπεύει έντοκο δάνειο που έχει χορηγηθεί στη μητρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ την 30/11/2011 ποσού των €33.000, του οποίου το επιτόκιο έχει συμφωνηθεί βάσει του επιτοκίου
EURIBOR πλέον περιθωρίου 5,50%. Το δάνειο, βάσει σύμβασης, θα αποπληρωθεί μετά από έγγραφη ειδοποίηση
ενός εκ των συμβεβλημένων μερών και επομένως θεωρείται βραχυπρόθεσμη απαίτηση. Καθώς επίσης
περιλαμβάνεται και δάνειο που εκδόθηκε από την ΕΚΟ ΑΒΕΕ την 31 Ιανουαρίου 2013, με ημερομηνία λήξης 31
Ιανουαρίου 2016 και επιτόκιο Euribor συν περιθώριο 8% ποσού €100.
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Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

Διαθέσιμα στο ταμείο και σε τράπεζες
Σύνολο ρευστών διαθεσίμων

Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (24) από (34)

31 Δεκεμβρίου 2015

31 Δεκεμβρίου 2014

980
980

1.076
1.076

ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Μετοχικό κεφάλαιο

13

Αριθμός
μετοχών

Κοινές
μετοχές

Σύνολο

1 Ιανουαρίου & 31 Δεκεμβρίου 2014

786.500

23.084

23.084

31 Δεκεμβρίου 2015

786.500

23.084

23.084

Η ονομαστική αξία μιας μετοχής της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 ανέρχεται σε €29,35 (2014: €29,35).

Αποθεματικά
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Ειδικά
Τακτικό Αφορολόγητα
Λοιπά
αφορολόγητα
αποθεματικό αποθεματικά
αποθεματικά
αποθεματικά
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2014
Μεταφορά σε τακτικό αποθεματικό
Διανομή αφορολόγητων αποθεματικών
Ν.4172/2013
Αναλογιστικές ζημίες από συνταξιοδοτικά
προγράμματα καθορισμένων παροχών
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014
Μεταφορά σε τακτικό αποθεματικό
Αναλογιστικά κέρδη από συνταξιοδοτικά
προγράμματα καθορισμένων παροχών
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2015

Σύνολο

1.947

22.809

774

(85)

25.445

163

-

-

-

163

-

(15)

-

-

(15)

-

-

-

(52)

(52)

2.110

22.794

774

(137)

25.541

214

-

-

-

214

-

27

27

774

(110)

25.782

2.324

22.794

Τακτικό αποθεματικό
Σύμφωνα με τον Ελληνικό νόμο, οι εταιρίες υποχρεούνται να μεταφέρουν κατά ελάχιστο το 5% των ετήσιων
καθαρών κερδών τους σύμφωνα με τα λογιστικά τους βιβλία σε τακτικό αποθεματικό έως ότου το αποθεματικό
αυτό ισούται στο ένα τρίτο του μετοχικού τους κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό δεν μπορεί να διανεμηθεί, αλλά
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διαγραφή συσσωρευμένων ζημιών.
Αφορολόγητα αποθεματικά
Τα αφορολόγητα αποθεματικά αφορούν:
(i)

Κέρδη που δεν έχουν φορολογηθεί, κάτω από το ισχύον κάθε φορά φορολογικό και θεσμικό πλαίσιο. Σε
περίπτωση διανομής τους τα κέρδη θα είναι φορολογητέα με βάση το φορολογικό συντελεστή που θα
ισχύει κατά το χρόνο της διανομής τους στους μετόχους ή μετατροπής τους σε μετοχικό κεφάλαιο.
Διανομή μετοχών και μετατροπές σε μετοχικό κεφάλαιο δεν θεωρείται πιθανόν να γίνουν από τα
παραπάνω αποθεματικά.

(ii)

Μερικώς φορολογηθέντα αποθεματικά τα οποία έχουν φορολογηθεί με φορολογικό συντελεστή ο οποίος
είναι χαμηλότερος από εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή. Σε περίπτωση διανομής τους τα κέρδη θα είναι
φορολογητέα με βάση το φορολογικό συντελεστή που θα ισχύει κατά το χρόνο της διανομής τους στους
μετόχους ή μετατροπής τους σε μετοχικό κεφάλαιο.

Το 2014, μέρος αυτών των αποθεματικών διανεμήθηκε στους μετόχους σύμφωνα με το νόμο 4172/2013.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διανομή αναφέρονται στη σημείωση 26.

Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (25) από (34)

ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
Ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά
Τα ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά αφορούν το ποσό της επιδότησης για επένδυση ποσού Ευρώ 1.043, η οποία
βάση σχετικής απόφασης του αρμόδιου υπουργείου υπάχθηκε στις διατάξεις του επενδυτικού νόμου 3908/2011
κατά την 14 Ιουνίου 2012. Η έγκριση προβλέπει την ίδια συμμετοχή της Εταιρείας κατά Ευρώ 774. Η Εταιρεία
βάση απόφασης της Γενικής Συνέλευσης κατά την 22 Ιουνίου 2012 έχει δεσμεύσει αποθεματικά Ευρώ 774 για το
σκοπό αυτό.
Λοιπά αποθεματικά
Τα λοιπά αποθεματικά αφορούν αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες από συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων
παροχών.

15

Αναβαλλόμενη φορολογία

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό
δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών
υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.
Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο είναι η παρακάτω:
Έτος που έληξε την
31 Δεκεμβρίου 2015
31 Δεκεμβρίου 2014
Υπόλοιπο αρχής έτους
(Χρέωση)/πίστωση αποτελεσμάτων χρήσης
Κινήσεις στην καθαρή θέση
Κινήσεις στην καθαρή θέση προηγούμενου έτους
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

(1.370)
428
(11)
(953)

(2.072)
653
19
30
(1.370)

Ο αναβαλλόμενος φόρος αναφέρεται στις πιο κάτω κατηγορίες:
Έτος που έληξε την
31 Δεκεμβρίου 2015
31 Δεκεμβρίου 2014
Ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων
Επιχορηγήσεων
Πρόβλεψη παροχών προσωπικού
Επιδοτήσεων ΟΑΕΔ
Λοιπές μεταβολές
Υπόλοιπο τέλους χρήσης - καθαρό

(271)
(42)
600
(1.035)
(205)
(953)

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

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις :

(1.553)

(1.845)

600

475

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις :

Ο βασικός φορολογικός συντελεστής της Εταιρείας για τη χρήση 2015 είναι 29% (2014: Φ.Σ. 26%)

Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (26) από (34)

ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης

Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται που έχουν καταχωρηθεί τα ποσά τα οποία αφορούν τις συνταξιοδοτικές παροχές
στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Έτος που έληξε την
31 Δεκεμβρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2014
Υποχρεώσεις κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης για
Συνταξιοδοτικές παροχές
Σύνολο

1.599
1.599

1.475
1.475

31 Δεκεμβρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2014
Χρεώσεις στη κατάσταση συνολικών εισοδημάτων
Συνταξιοδοτικές παροχές

162

152

Σύνολο

162

152

31 Δεκεμβρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2014
Χρεώσεις στη κατάσταση λοιπών συνολικών εισοδημάτων
Συνταξιοδοτικές παροχές
Σύνολο

38
38

(71)
(71)

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισμό έχουν
προσδιοριστεί ως εξής:
31 Δεκεμβρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2014
1.599
1.475
1.599
1.475

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων
Υποχρέωση στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης

Τα προγράμματα αφορούν συνταξιοδοτικές παροχές προς τους εργαζομένους. Το ποσό των παροχών εξαρτάται από
το χρόνο προϋπηρεσίας και τις αποδοχές του κάθε εργαζομένου.

Η κίνηση στην υποχρέωση για συνταξιοδοτικές παροχές το 2015 και το 2014 είναι η ακόλουθη:
2015
Παρούσα Αξία Υποχρεώσεων 1 Ιανουαρίου
1.475

2014
1.251

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηματοοικονομικά έξοδα/ (έσοδα)
Σύνολο χρεώσεων στη κατάσταση συνολικών εισοδημάτων

114
48
1.637

105
47
1.404

(63)
25

116
(45)

(38)

71

-

-

1.599

1.475

Επαναμετρήσεις στις αναλογιστικές παραδοχές:
- (Κέρδη)/Ζημίες από μεταβολή χρηματοοικονομικών παραδοχών
- (Κέρδη)/Ζημίες από εμπειρικές προσαρμογές
Σύνολο πιστώσεων στη κατάσταση λοιπών συνολικών
εισοδημάτων
Καταβολές παροχών άμεσα από την Εταιρεία
Παρούσα Αξία Υποχρεώσεων 31 Δεκεμβρίου
Οι μη προεξοφλημένες παροχές συνταξιοδότησης λήγουν ως ακολούθως:

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015
Συνταξιοδοτικές παροχές

Μέχρι ενός
έτους
5

Μεταξύ ενός
Μεταξύ δύο
και δύο ετών και πέντε ετών
7

Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (27) από (34)

24

Πάνω από
πέντε έτη

Σύνολο

2.777

2.813

ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησημοποιήθηκαν έχουν ως εξής :
31 Δεκεμβρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2014
Προεξοφλητικό επιτόκιο
3,50%
3,25%
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
0,50%
0,50%
Πληθωρισμός
0,50%
0,50%
Μέσος όρος εναπομείνουσας μελλοντικής εργοδοσίας
15,99
17,01
Η ανάλυση ευαισθησίας της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία
σε αλλαγές στις κύριες σταθμισμένες παραδοχές είναι η ακόλουθη:

Επίδραση στην υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης
Μεταβολή της
Μείωση παραδοχής Αύξηση παραδοχής
παραδοχής
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών

-0,50%
0,50%

8,08%
-7,61%

-7,39%
8,27%

Η παραπάνω ανάλυση ευαισθησίας βασίζεται σε μία μεταβολή της παραδοχής διατηρώντας όλες τις άλλες
παραδοχές σταθερές. Στην πράξη, αυτό έχει μικρές πιθανότητες να συμβεί καθώς οι μεταβολές στις παραδοχές
μπορεί να συνδέονται μεταξύ τους. Κατά τον υπολογισμό της ευαισθησίας της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών
στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία στις κύριες αναλογιστικές παραδοχές, χρησιμοποιήθηκε η ίδια
μέθοδος που χρησιμοποιείται κατά τον υπολογισμό της υποχρέωσης που αναγνωρίζεται στην Κατάσταση
Χρηματοοικονομικής Θέσης (παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών στον προσωπικό με τη χρήση
της αναλογιστικής μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method).
Οι αναμενόμενες εργοδοτικές εισφορές για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών στο προσωπικό είναι €1 εκατ.
για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 (2014: €1 εκατ.).
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Προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Κρατικές επιχορηγήσεις
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο

18

31 Δεκεμβρίου 2015
85
85

31 Δεκεμβρίου 2014
142
41
183

31 Δεκεμβρίου 2015
335
726
57
744
1.862

31 Δεκεμβρίου 2014
739
573
432
772
2.516

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Προμηθευτές
Δεδουλευμένα έξοδα
Κρατικές επιχορηγήσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

Οι λοιπές υποχρεώσεις αφορούν αμοιβές, λοιπές δαπάνες προσωπικού και διάφορους φόρους και τέλη.
Τα ποσά που κατηγοριοποιούνται ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, αφορούν ποσά προβλέψεων για μελλοντικές
υποχρεώσεις, καθώς και το ποσό κρατικών επιχορηγήσεων για πάγιο εξοπλισμό της εταιρίας, που αποσβένονται
μετά από ένα χρόνο όπως αναφέρεται κατωτέρω.

Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (28) από (34)

ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αφορούν στα μη αποσβεσθέντα ποσά επιδοτήσεων αγοράς πάγιου εξοπλισμού όπως
περιγράφεται κατωτέρω:
Η αξία κτήσης των παγίων που επιδοτήθηκαν για την εγκατάσταση και λειτουργία του εργοστασίου της ΝΤΙΑΞΟΝ
Α.Β.Ε.Ε. στη Κομοτηνή, ανήλθε στο συνολικό ποσό €34.860 και αφορούν την 1η Γραμμή Παραγωγής.
Η συνολική επιδότηση των παραπάνω παγίων ανήλθε στο ποσό των €11.739. Το ποσό αυτό αποσβένεται κατά τη
διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του παγίου δηλαδή 17 χρόνια, και κατά τη χρήση 2015 οι αποσβέσεις της επιδότησης
ανήλθε στο ποσό των €433 (2014: €728).
Η υπαγωγή της επένδυσης για τη κατασκευή της Α΄ γραμμής παραγωγής στη Κομοτηνή, στην επιχορήγηση και
επιδότηση τόκων που προβλεπόταν από τις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου Ν. 1892/90 εγκρίθηκε από το
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης, Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών
Επενδύσεων, Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων, Τμήμα Εγκρίσεων και Στατιστικής
Παρακολούθησης με την Αριθμ. Πρωτ. 64883/ΝΝ 764/Ν 1892/90/17.12.1997 απόφασή του.
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Παροχές σε εργαζομένους
Έτος που έληξε την
31 Δεκεμβρίου 2015
31 Δεκεμβρίου 2014

Μισθοδoσία
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Συνταξιοδοτκό κόστος προγραμμάτων
Λοιπές παροχές σε εργαζόμενους
Σύνολο

4.018
1.031
162
464
5.675

3.725
1.011
152
470
5.358

Οι λοιπές παροχές περιλαμβάνουν ιατροφαρμακευτικές και ασφαλιστικές παροχές και έξοδα μεταφοράς και
διατροφής.
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Κόστος Πωληθέντων
Έτος που έληξε την
31 Δεκεμβρίου 2015
31 Δεκεμβρίου 2014

Αναλώσιμα υλικά
Αναλώσιμα ανταλλακτικών παγίων
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων
Πρόβλεψη αποζημίωσης συνταξιοδότησης προσωπικού
Σύνολο

114
131
4.727
824
3.344
3.138
(433)
141
11.986

101
105
4.441
832
3.326
4.019
(728)
112
12.208

Οι αμοιβές και τα έξοδα τρίτων για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 αφορούν κυρίως αμοιβή
υπεργολάβου που έχει αναλάβει την συσκευασία των υλικών €735 (Δεκ 2014: €788).
Τα διάφορα έξοδα για το έτος που έληξε την 31.12.2015 περιλαμβάνουν: α) ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής
€2.057(Δεκ 2014: €2.000), β) φωταέριο παραγωγικής διαδικασίας €503 (Δεκ 2014:€527), γ) Δημοτικούς και
διάφορους φόρους τέλη €313 (Δεκ 2014: €348) που αφορούν κυρίως φόρους επί των δαπανών ηλεκτρικού
ρεύματος και φωταερίου και δ) επισκευές και συντηρήσεις €130 (Δεκ 2014: €100).

Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (29) από (34)

ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

Αναλώσιμα υλικά
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Πρόβλεψη αποζημίωσης συνταξιοδότησης προσωπικού
Σύνολο

Έτος που έληξε την
31 Δεκεμβρίου 2015
31 Δεκεμβρίου 2014
6
5
786
766
302
324
510
506
33
33
21
40
1.657
1.674

Οι αμοιβές και έξοδα τρίτων για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 περιλαμβάνουν: α) δαπάνες λογιστικής,
νομικής υποστήριξης και ορκωτών ελεγκτών ποσού €69 (Δεκ 2014: €71) , β) αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου €59
(Δεκ 2014: €69) , γ) αμοιβές φύλαξης €41(Δεκ 2014: €41) και δ) αμοιβές τεχνικών €22 (Δεκ 2014: €22).
Τα διάφορα έξοδα για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 περιλαμβάνουν: α) ασφάλιστρα €94 (Δεκ 2014:
€103), β) Λοιπές παροχές τρίτων, ποσού €278 (Δεκ 2014: €240) που αφορούν κυρίως δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος
και ύδρευσης, καθώς και φόρους- τέλη ποσού €81 (Δεκ 2014: €97).

22

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) καθαρά

Έσοδα από επιδοτήσεις λειτουργικών εξόδων
Λοιπά έσοδα
Λοιπά έξοδα
Σύνολο

Έτος που έληξε την
31 Δεκεμβρίου 2015
31 Δεκεμβρίου 2014
601
576
154
399
(80)
(13)
675
962

Τα λοιπά έσοδα για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 περιλαμβάνουν κυρίως: α) έσοδα από
αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων € 61, β) έσοδα από ανάκτηση εξόδων ποσού € 62 (2014: €
66) και γ) λοιπά έσοδα προηγουμένων χρήσεων ποσού € 23 (2014: € 327). Τα λοιπά έξοδα περιλαμβάνουν έξοδα
προηγουμένων χρήσεων.
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Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) καθαρά
Έτος που έληξε την
31 Δεκεμβρίου 2015
31 Δεκεμβρίου 2014

Έσοδα από τόκους δανείων σε συνδεδεμένα μέρη
Πιστωτικοί τόκοι
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Χρεωστικοί τόκοι
Χρηματοοικονομικά έσοδα /(έξοδα) καθαρά
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3.515
3.515
(10)
(10)
3.505

1.904
1.904
(9)
(9)
1.895

Φόρος Εισοδήματος

Φόρος χρήσης
Αναβαλλόμενος φόρος (Σημ. 15)
Σύνολο
Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (30) από (34)

Έτος που έληξε την
31 Δεκεμβρίου 2015
31 Δεκεμβρίου 2014
2.414
1.815
(428)
(653)
1.986
1.162

ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της εταιρίας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε αν
χρησιμοποιούσαμε τον μέσο σταθμικό φορολογικό συντελεστή της εταιρίας, ως εξής:

Έτος που έληξε την
31 Δεκεμβρίου 2015
31 Δεκεμβρίου 2014
6.036
4.429

Κέρδη προ φόρων
Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες
φορολογικούς συντελεστές
Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς
σκοπούς (φόρος που αναλογεί)

1.750

1.152

230

160

180

-

Φόρος που αντιστοιχεί σε έσοδα που δε φορολογούνται

(174)

(150)

Φόροs εισοδήματος χρήσης

1.986

1.162

Επίπτωση λόγω αλλαγής συντελεστών

Ο βασικός φορολογικός συντελεστής της Εταιρείας για τη χρήση 2015 είναι 29% (2014: Φ.Σ. 26%)

25

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Σημ.

Κέρδη προ φόρων
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών
στοιχείων
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού
Έσοδα από επιδοτήσεις λειτουργικών εξόδων
Χρηματοοικονομικά (έσοδα)/έξοδα
Προβλέψεις
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση) /μείωση απαιτήσεων
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων

Έτος που έληξε την
31 Δεκεμβρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2014
6.036

4.429

5,6

3.172

4.053

20

(433)
(601)
(3.505)
555
5.224

(728)
9
441
8.203

(180)
(1.917)
157
(1.940)

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

3.284

2.061

23

8
9, 10

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
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Διανομή αποθεματικών

Σύμφωνα με τον Ν. 4172/2013, όλες οι ελληνικές εταιρείες υποχρεούνται είτε να πληρώσουν εφάπαξ, φόρο για τα
αφορολόγητα ή μερικώς φορολογούμενα αποθεματικά πριν την 31 Δεκεμβρίου 2014 ή να μειώσουν τα αποθεματικά
με το ποσό του φόρου, όπως υπολογίζεται με τον τρέχοντα φορολογικό συντελεστή. Στις 15 Δεκεμβρίου 2014, η
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε την αυτοτελή φορολόγηση (με φορολογικό συντελεστή 19%)
και διανομή καθαρού ποσού €0,0154 ανά μετοχή, δηλαδή συνολικού ποσού €12k.
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Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και νομικές υποχρεώσεις

α) Δεν υπάρχουν εκκρεμείς νομικές υποθέσεις για την Εταιρεία.
β) Η Εταιρεία έχει εκδώσει επιστολές διαβεβαιώσεων και εγγυητικές επιστολές προς την Εθνική τράπεζα της
Ελλάδος αξίας €156, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στην ΔΕΠΑ Α.Ε.
Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (31) από (34)

ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
γ) Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2006 έως 2010. Η Διοίκηση εκτιμά ότι
δεν θα προκύψουν σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις από μελλοντικούς ελέγχους πέρα από αυτές που
αναφέρονται και συμπεριλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Για τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που οι
ετήσιες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο
Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται μετά από
φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή
ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος
Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών το αργότερο εντός δέκα
ημερών από την καταληκτική ημερομηνία έγκρισης του ισολογισμού της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων.
Το Υπουργείο Οικονομικών θα επιλέξει δείγμα εταιρειών τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο από τις
αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι
μεγαλύτερο των δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης» στο
Υπουργείο Οικονομικών.
Για την Εταιρεία, η «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» για την οικονομική χρήση 2014 έως και 2011 έχει
εκδοθεί χωρίς ουσιαστικές προσαρμογές όσον αφορά το έξοδο φόρου και την αντίστοιχη πρόβλεψη φόρου, όπως
αυτά αντικατοπτρίζονται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του 2014 έως και 2011. Σύμφωνα με τη
σχετική νομοθεσία, η οικονομική χρήση 2014 έως και 2011 θα θεωρείται οριστική για σκοπούς φορολογικού
ελέγχου μετά από δεκαοκτώ μήνες από την υποβολή της «Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης» προς το
Υπουργείο Οικονομικών. Για την Εταιρεία, ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2015 ήδη διενεργείται από την
PricewaterhouseCoopers Α.Ε.. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση δεν αναμένει να
προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται
στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
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Δεσμεύσεις και λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις

Η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση μίσθωσης των κεντρικών γραφείων της (έδρα της Εταιρείας), διάρκειας μέχρι
την 30η Ιουνίου του 2022 με την μητρική της εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Το συνολικό ποσό των
μισθωμάτων που θα καταβληθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης της μίσθωσης εκτιμάται με ημερομηνία 31/12/2015
στο ποσό των €47 (31/12/2014: €53).
Στον κατωτέρω πίνακα απεικονίζεται η χρονολογική ανάλυση καταβολής των ανωτέρω.

Eνοίκιο γραφείων
Μισθώματα 1 έτους
Μισθώματα > 1 έτους και < των 5 ετών
Μισθώματα > των 5 ετών
Σύνολο

Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2015
31 Δεκεμβρίου 2014
6
6
25
25
16
22
47
53

Πέραν των ανωτέρω δεν υπάρχουν άλλες σημαντικές δεσμεύσεις και συμβατικές υποχρεώσεις.
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Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεδεμένες εταιρείες αφορούν τα εξής:
α) Εταιρείες του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια


Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. η οποία είναι και ο βασικός πελάτης της Εταιρίας, λόγω της αποκλειστικής
παραγωγής (FACON) προϊόντων φιλμ. Άλλες συναλλαγές μεταξύ των δυο εταιρειών αφορούν την
παροχή υπηρεσιών δανεισμού προσωπικού, τη χορήγηση δανείου και ενοικίαση γραφείων στις
κεντρικές εγκαταστάσεις.



ΕΚΟ ΑΒΕΕ, οι συναλλαγές με την οποία αφορούν τη χορήγηση ομολογιακού δανείου.

Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (32) από (34)

ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015



(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε, οι συναλλαγές με την οποία αφορούν την χορήγηση ομολογιακού
δανείου.
ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Ε. οι συναλλαγές με την οποία αφορούν σε λειτουργική
μίσθωση ακινήτου.

β) Συνδεδεμένα μέρη αφορούν εταιρίες στις οποίες έχει συμμετοχή η μητρική εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΑΕ ή τελούν υπό κοινό έλεγχο με τον Όμιλο λόγω της κοινής συμμετοχής του Δημοσίου:


ΔΕΠΑ Α.Ε, οι συναλλαγές με την οποία αφορούν στην αγορά φυσικού αερίου για τη λειτουργία του
εργοστασίου στην Κομοτηνή.



Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Α.Ε, οι συναλλαγές με την οποία αφορούν στην παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος για τον ηλεκτροφωτισμό και λειτουργία του εργοστασίου στην Κομοτηνή.

i. Αγορές προϊόντων και λήψη υπηρεσιών

Έτος που έληξε την
31 Δεκεμβρίου 2015
31 Δεκεμβρίου 2014

Αγορές προϊόντων
Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες
ΔΕΠΑ Α.Ε.
ΔΕΗ Α.Ε.
Σύνολο

503
2.698
3.201

546
2.776
3.322

Λήψη υπηρεσιών
Εταιρείες ομίλου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Σύνολο
Σύνολο αγορών

136
136
3.337

155
155
3.477

ii. Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών

Έτος που έληξε την
31 Δεκεμβρίου 2015
31 Δεκεμβρίου 2014

Παροχή υπηρεσιών
Εταιρείες ομίλου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Σύνολο

15.498
15.498

15.455
15.455

Έσοδα από τόκους
Εταιρείες ομίλου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
ΕΚΟ ΑΒΕΕ
ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Σύνολο

3.502
8
5
3.515

1.896
8
1.904

62
4
66
19.079

66
4
70
17.429

Λοιπά έσοδα
Εταιρείες ομίλου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
ΕΛ.ΠΕ. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Σύνολο
Σύνολο εσόδων

Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (33) από (34)

ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
Υπόλοιπα που προκύπτουν από παροχή υπηρεσιών
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Εταιρείες ομίλου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
ΕΛ.ΠΕ. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Σύνολο
Λοιπές συνδεδεμένες εταιρειες
ΔΕΠΑ Α.Ε.
Σύνολο
Σύνολο απαιτήσεων

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
Κατά την
31 Δεκεμβρίου 2015
31 Δεκεμβρίου 2014

39.091
4
39.095

34.763
4
34.767

15
15
39.110

34.767

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη
Εταιρείες ομίλου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
ΕΚΟ ΑΒΕΕ
Σύνολο

11
11

49
2
51

Λοιπές συνδεδεμένες εταιρειες
ΔΕΠΑ Α.Ε.
ΔΕΗ Α.Ε.
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων

11

73
215
288
339

Δάνεια προς συνδεδεμένα μέρη
Εταιρείες ομίλου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
ΕΚΟ ΑΒΕΕ
ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Σύνολο

33.000
100
100
33.200

33.000
100
33.100

Καθαρά υπόλοιπα από συνδεδεμένα μέρη

72.299

67.528

Έτος που έληξε την
31 Δεκεμβρίου 2015
31 Δεκεμβρίου 2014
Χρεώσεις για αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

59

69

Τον Ιούλιο 2015 δόθηκε έναντι εγγυητικής στην εταιρεία ΔΕΠΑ Α.Ε. χρηματικό ποσό ύψους €15 το οποίο
συμψηφίστηκε με υποχρεώσεις της Εταιρείας τον Φεβρουάριο 2016.
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Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού

Κατά την 29 Ιανουαρίου 2016 παρατάθηκε κατά ένα έτος το ομολογιακό δάνειο που χορηγήθηκε στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ
και περιλαμβάνεται στα δάνεια προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις στις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις του Ισολογισμού
της Εταιρείας.

Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (34) από (34)

