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Ι. ηνηρεία Ιζνινγηζκνύ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2006
ΙΟΛΟΓΙΜΟ 31/12/2006 ΒΑΔΙ ΓΛΠ
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

Ο Όκηινο
εκ.

31/12/2006

Η Δηαηξεία
31/12/2005

31/12/2006

31/12/2005

ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Οηθφπεδα, Κηίξηα, Σερληθέο
εγθαηαζηάζεηο, Μεραλήκαηα,
Έπηπια
Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο
επηρεηξήζεηο
Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο
απαηηήζεηο

Αλαβαιιφκελνη θφξνη

1
2

11.838.840,77
64.547,79

11.967.221,22
138.000,03

9.589.361,37
64.547,79

9.618.761,03
137.999,97

3

2.189.268,06

2.560.069,68

6.755.749,50

5.173.349,50

37.873,47

13

46.373,47

31.373,47

31.373,47

14.130.530,09

14.711.664,40

16.441.032,13

14.961.483,97

353.297,68

377.104,70

353.297,68

377.104,70

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Απνγξαθή Απνζεκάησλ
Πειάηεο
Υξεψζηεο δηάθνξνη
Πξνθαηαβνιέο
Υξεφγξαθα
Υξεκαηηθά δηαζέζηκα

4
5

15

2.086.021,01
3.838.481,27
2.501.281,03
29.166,32
96.833,88
51.925,55

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

2.449.950,00
3.160.466,83
2.519.599,90
37.384,52
67.415,04
190.289,54

2.007.310,19
3.490.216,40
3.897.374,33
25.657,25
96.833,88
48.189,15

2.360.257,55
2.665.707,23
5.487.323,32
33.865,01
67.415,04
167.249,68

8.603.709,06

8.425.105,83

9.565.581,20

10.781.817,83

23.087.536,83

23.513.874,93

26.359.911,01

26.120.406,50

ΙΟΛΟΓΙΜΟ 31/12/2006 ΒΑΔΙ ΓΛΠ
ΠΑΘΗΣΙΚΟ

Ο Όκηινο
εκ.

31/12/2006

Η Δηαηξεία
31/12/2005

31/12/2006

31/12/2005

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ
Μεηνρηθφ Κεθάιαην
Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ
ην άξηην
Γηαθνξέο απφ αλαπξνζαξκνγή αμίαο
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Απνζεκαηηθά θεθάιαηα
Απνηειέζκαηα εηο λέν

Αλαβαιιφκελνη θφξνη

7.258.340,36

4.474.319,40

7.258.340,36

4.474.319,40

2.317.275,16

2.317.275,16

2.317.275,16

2.317.275,16

-1.475.736,41
1.152.679,80
-785.708,24

2.677.010,95
1.151.290,06
-1.975.938,24

-775.854,65
1.152.679,80
1.849.882,95

2.008.166,31
1.151.290,06
1.485.212,51

13

8.466.850,67

8.643.957,33

11.802.323,62

11.436.263,44

672.133,35

452.506,65

653.574,89

436.874,58

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα
Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε
πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ
ππεξεζία
Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ

11

99.579,59

175.373,98

99.579,59

175.373,98

156.211,66
323.107,05

181.187,71
410.894,34

151.308,55
323.107,05

175.624,71
410.894,34

578.898,30

767.456,03

573.995,19

761.893,03

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Πξνκεζεπηέο θαη πηζησηέο δηάθνξνη
Βξαρππξφζεζκα δάλεηα

6

Σξέρνπζεο ππνρξεψζεηο απφ θφξνπο
θαη εηζθνξέο
Έμνδα ρξήζεσο πιεξσηέα

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

3.849.929,02
9.039.192,86

3.898.831,28
9.168.476,40

3.846.626,41
9.039.192,86

3.815.682,71
9.145.418,03

373.821,04
106.711,59

506.861,17
75.786,07

348.181,62
96.016,42

460.188,13
64.086,58

13.369.654,51

13.649.954,92

13.330.017,31

13.485.375,45

23.087.536,83

23.513.874,93

26.359.911,01

26.120.406,50

ΙΙ. ηνηρεία ησλ Δηήζησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ 2006
ΚΑΣΑΣΑΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΑΠΟ 01/01/2006 ΔΩ 31/12/2006
Ο Όκηινο
εκ
Κχθινο εξγαζηψλ
Μείνλ: Κφζηνο πσιήζεσλ
Μηθηά θέξδε/(δεκηέο) εθκεηαιιεύζεσο
Άιια έζνδα
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο

7

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο
Άιια έμνδα

8
Λεηηνπξγηθό θέξδνο/(δεκηά)

Έμνδα Υξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο
Κέξδνο/(δεκηά) ζπλήζσλ εξγαζηώλ
Αχμεζε (κείσζε) αμίαο επελδχζεσλ
Κέξδνο/(δεκηά) πξν θόξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο

10

Καζαξό θέξδνο/(δεκηά) κεηά θόξσλ
Γηθαίσκα κεηνςεθίαο
Καζαξό θέξδνο/(δεκηά) κεηά θόξσλ πνπ
αλαινγνύλ ζηνλ Όκηιν
Κέξδνο αλά κεηνρή (ζε Δπξώ)

12

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

01/10/06
31/12/06

01/10/05
31/12/05

Η Δηαηξεία
01/01/05
01/10/06
31/12/05
31/12/06

01/01/06
31/12/06

01/10/05
31/12/05

01/01/06
31/12/06

01/01/05
31/12/05

15.694.479,82
-12.562.167,66

14.894.063,67
-12.272.964,13

4.080.329,30
-3.300.649,14

3.846.940,96
-3.085.032,44

14.897.864,35
-11.915.875,84

14.096.740,54
-11.536.927,48

3.920.561,61
-3.169.002,46

3.631.275,47
-2.900.683,44

3.132.312,16

2.621.099,54

779.680,16

761.908,52

2.981.988,51

2.559.813,06

751.559,15

730.592,03

381.878,29
-1.561.075,27

236.340,39
-1.364.655,11

68.668,83
-433.431,64

53.127,18
-366.253,83

386.278,64
-1.362.059,11

238.259,72
-1.223.040,32

70.313,63
-363.864,45

52.584,63
-305.856,88

-1.108.221,60

-1.016.955,78

-329.834,29

-287.284,86

-993.075,79

-908.707,42

-305.554,92

-264.773,79

-55.673,99

-73.201,08

-300,00

-44.765,88

-55.092,08

-48.352,88

0,00

-24.176,60

789.219,59

402.627,96

84.783,06

116.731,13

958.040,17

617.972,16

152.453,41

188.369,39

-473.695,63

-418.445,95

-103.392,29

-98.222,72

-473.310,70

-410.487,48

-103.353,94

-98.054,80

315.523,96

-15.817,99

-18.609,23

18.508,41

484.729,47

207.484,68

49.099,47

90.314,59

122.171,76

-28.182,65

4.005,46

-46.318,50

122.171,76

29.216,77

4.005,46

11.083,93

437.695,72

-44.000,64

-14.603,77

-27.810,09

606.901,23

236.701,45

53.104,93

101.398,52

-244.000,76

-195.800,58

-43.249,09

-102.584,66

-240.841,05

-191.460,00

-43.249,09

-101.608,83

193.694,96

-239.801,22

-57.852,86

-130.394,75

366.060,18

45.241,45

9.855,84

-210,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

193.694,96

-239.801,22

-57.852,86

-130.394,75

366.060,18

45.241,45

9.855,84

-210,31

0,0390

-0,0482

-0,0116

-0,0262

0,0736

0,0091

0,0020

0,0000

ΙΙΙ. Καηάζηαζε κεηαβνιώλ Καζαξήο Θέζεο Πεξηόδνπ από 01/01/2006 έσο 31/12/2006
Ο Όκηινο

εκ.

Τπφινηπα, θαηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2006
Απνηίκεζε ζπκκεηνρψλ
πκςεθηζκφο δεκηψλ πξνεγ. Υξήζεσλ
Κέξδνο ρξήζεο 2006
Γηαλνκή απνηειεζκάησλ 2005
Αλαινγία απνζβ. αλαπξνζαξκνγήο παγίσλ
Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Τπφινηπα, θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2006

Μεηνρηθό
Κεθάιαην
4.474.319,40

Γηαθνξά από
έθδνζε κεηνρώλ
ππέξ ην άξηην
2.317.275,16

3

Γηαθνξέο
αλαπξ/γήο
2.632.714,95
-370.801,62
-997.600,00

Σαθηηθό
Απνζεκαηηθό
422.472,72

Απνζεκαηηθά
θνξνινγηθώλ
λόκσλ
728.817,34

2.784.020,96
7.258.340,36

2.317.275,16

423.862,46

-1.931.642,24
997.600,00
193.694,96
-1.389,74
-43.971,22

1.389,74
43.971,22
-2.784.020,96
-1.475.736,41

Απνηειέζκαηα
εηο λένλ

728.817,34

-785.708,24

ύλνιν

8.643.957,33
-370.801,62
0,00
193.694,96
0,00
0,00
0,00
8.466.850,67

Η Δηαηξεία

εκ.

Τπφινηπα, θαηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2006
Κέξδνο ρξήζεο 2006
Γηαλνκή απνηειεζκάησλ 2005
Αλαινγία απνζβ. αλαπξνζαξκνγήο παγίσλ
Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Τπφινηπα, θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2006

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

Μεηνρηθό
Κεθάιαην
4.474.319,40

Γηαθνξά από
έθδνζε κεηνρώλ
ππέξ ην άξηην

Γηαθνξέο
αλαπξ/γήο

2.317.275,16

1.964.195,09

2.317.275,16

43.971,22
-2.784.020,96
-775.854,65

Σαθηηθό
Απνζεκαηηθό
422.472,72

Απνζεκαηηθά
θνξνινγηθώλ
λόκσλ
728.817,34

1.529.183,73
366.060,18
-1.389,74
-43.971,22

728.817,34

1.849.882,95

1.389,74
2.784.020,96
7.258.340,36

423.862,46

Απνηειέζκαηα
εηο λένλ

ύλνιν

11.436.263,44
366.060,18
0,00
0,00
0,00
11.802.323,62

Καηάζηαζε κεηαβνιώλ Καζαξήο Θέζεο Πεξηόδνπ από 01/01/2005 έσο 31/12/2005

Ο Όκηινο

Μεηνρηθό
Κεθάιαην

Τπφινηπα, θαηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2005
Κέξδνο ρξήζεο 2005
Απνηίκηζε ζπκκεηνρψλ
Αλαινγία απνζβ. αλαπξνζαξκνγήο παγίσλ
Ακνηβέο Γ
Τπφινηπα, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2005

4.474.319

Γηαθνξά
από έθδνζε
κεηνρώλ
ππέξ ην
άξηην
2.317.275

Γηαθνξέο
αλαπξ/γήο

2.726.446

Σαθηηθό
Απνζεκαηηθό

Απνζεκαηηθά
θνξνινγηθώλ
λόκσλ

422.473

728.817

422.473

728.817

-44.296
4.474.319

2.317.275

2.682.150

Απνηειέζκαηα
εηο λένλ

-1.710.572
-182.390
-57.411
44.296
-75.000
-1.981.078

ύλνιν

8.958.759
-182.390
-57.411
0
-75.000
8.643.957

Η Δηαηξεία

Μεηνρηθό
Κεθάιαην

Τπφινηπα, θαηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2005
Κέξδνο ρξήζεο 2005
Αλαινγία απνζβ. αλαπξνζαξκνγήο παγίσλ
Ακνηβέο Γ
Τπφινηπα, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2005

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

4.474.319

Γηαθνξά
από έθδνζε
κεηνρώλ
ππέξ ην
άξηην
2.317.275

Γηαθνξέο
αλαπξ/γήο

2.008.166

Σαθηηθό
Απνζεκαηηθό

Απνζεκαηηθά
θνξνινγηθώλ
λόκσλ

422.473

728.817

422.473

728.817

-43.971
4.474.319

2.317.275

1.964.195

Απνηειέζκαηα
εηο λένλ

1.514.971
45.241
43.971
-75.000
1.529.184

ύλνιν

11.466.022
45.241
0
-75.000
11.436.263

ΙV. Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ
ΟΜΙΛΟ
01/01/06
31/12/06
Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Κέξδε πξν θφξσλ
Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο)
επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

01/01/05
31/12/05

01/01/06
31/12/06

01/01/05
31/12/05

437.695,72

13.410,21

606.901,23

236.701,45

1.708.497,10
-14.818,00
63.676,74

1.669.600,35
75.772,10
6.433,72

1.604.105,28
-13.164,23
65.009,69

1.523.698,38
79.094,95
6.077,71

-89.608,50

-396.245,74

-89.541,42

-158.836,81

2.105.443,06
473.695,63

1.368.970,64
418.445,95

2.173.310,55
473.310,70

1.686.735,68
410.487,48

363.928,99
-651.195,57

352.947,36
765.439,82

-174.598,87

296.050,60
708.920,48
1.457.069,52

-73.485,95

191.635,14
245.398,49
1.425.196,70

-444.709,96
0,00

-398.845,79
-169.430,91

-444.325,03
0,00

-390.887,32
-169.430,91

1.672.563,28

767.041,45

3.247.197,45

548.741,86

0,00

0,00

1.582.400,00

-294.000,00

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ
Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ
παγίσλ
Σφθνη εηζπξαρζέληεο
Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα

1.639.299,71

1.652.251,62

1.626.935,28

1.640.158,76

93.751,69

275.827,23

86.731,13

260.492,96

11.286,00

1.504,80

11.286,00

1.504,80

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (β)

1.534.262,02

1.374.919,59

3.111.318,15

1.672.161,00

1.341.652,59
1.534.612,87

3.345.137,35
2.756.627,09

1.341.652,59
1.512.887,45

3.345.137,35
2.210.110,89

-75.794,39
-7.910,58

51.694,30
-30.662,67
-75.000,00

-75.794,39
-7.910,58

51.694,30
-30.662,67
-75.000,00

-276.665,25

534.541,89

-254.939,83

1.081.058,09

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ
θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο:
Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ
Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ
(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ)
(Μείνλ):
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
Καηαβεβιεκέλνη θφξνη
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (α)
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη
ινηπψλ επελδχζεσλ

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα
Δμνθιήζεηο δαλείσλ
Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο
κηζζψζεηο (ρξενιχζηα)
Μεξίζκαηα πιεξσζέληα
Ακνηβέο Γ
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (γ)

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα
θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ)

-138.363,99

-73.336,25

-119.060,53

-42.361,05

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο
πεξηόδνπ
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ

190.289,54
51.925,55

263.625,79
190.289,54

167.249,68
48.189,15

209.610,73
167.249,68

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

V. Βάζε ύληαμεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ.
Ζ Δ. ΠΑΪΡΖ ΑΒΔΔ (ε ¨Δηαηξεία¨) είλαη αλψλπκε εηαηξεία εγγεγξακκέλε ζηελ Διιάδα, ηδξχζεθε ην
1974, έρεη ηελ έδξα ηεο ζηνλ Αζπξφππξγν Αηηηθήο θαη ην αληηθείκελν εξγαζηψλ ηεο είλαη ε παξαγσγή
θαη εκπνξία πιαζηηθψλ δνρείσλ – θηαιψλ θαη ζάθσλ απνξξεκάησλ.
Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαιχπηνπλ ηελ ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία
POLYPACK AE (ν ¨Όκηινο Δ. ΠΑΪΡΖ ΑΒΔΔ¨). Ζ ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία δηνηθείηαη θαη ειέγρεηαη
άκεζα απφ ηελ Δ. ΠΑΪΡΖ ΑΒΔΔ κε ηελ θαηνρή φισλ ησλ κεηνρψλ ηεο.
πγγελείο εηαηξείεο είλαη εθείλεο νη εηαηξείεο επί ησλ νπνίσλ ν Όκηινο αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή αιιά
δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ραξαθηεξηζζνχλ σο ζπγαηξηθέο. Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαινγία ηνπ Οκίινπ επί ησλ θεξδψλ θαη ησλ δεκηψλ
ησλ ζπγγελψλ εηαηξεηψλ, κε βάζε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο.
Σα δηεηαηξηθά ππφινηπα θαη νη δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο θαζψο θαη ηα θέξδε ηνπ Οκίινπ, πνπ έρνπλ
πξνθχςεη απφ δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο θαη δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αθφκε (ζε επίπεδν Οκίινπ),
απαιείθνληαη θαηά ηελ ζχληαμε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ πξνο δεκνζίεπζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο 20
Φεβξνπαξίνπ 2007.
Οη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα
(ΓΠΥΠ), πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη νηθνλνκηθέο απηέο θαηαζηάζεηο έρνπλ
ζπληαρζεί βάζεη ηεο αξρήο ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο θαη είλαη εθθξαζκέλεο ζε
Δπξψ.

VI. Γνκή ηνπ Οκίινπ
Οη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ θαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηεο θάζε εηαηξίαο πνπ ελνπνηνχληαη ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη νη αθφινπζεο:
Εηαιρεία

Ποζοζηό
Σσμμεηοτής

Μέθοδος Ενοποίηζης

Έδρα

POLYPACK A.E.

100%

οριζόντια

Ελλάδα

ELOPAK A.E.

49%

Καθαρή Θέση βάση ΔΛΠ

Ελλάδα

Ζ Δηαηξεία επίζεο ζπκκεηέρεη ζηελ εηαηξεία ECOTURN ΑΔ κε πνζνζηφ 15%. Ζ απνηίκεζε απηήο ηεο
ζπκκεηνρήο έρεη γίλεη κε 0,01 επξψ θαηφπηλ απφθαζεο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο.

VII. Λνγηζηηθέο Αξρέο
1. Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Σα θηήξηα θαη ηα νηθφπεδα απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηελ εχινγε αμία ηνπο φπσο
απηή εθηηκήζεθε απφ αλεμάξηεην πξνζνδνθφξν εθηηκεηή θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΛΠ
(31 Γεθεκβξίνπ 2003). Σα ππφινηπα πάγηα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ζηηο αμίεο θηήζεψο ηνπο. Οη αμίεο απηέο απεηθνλίδνληαη κεησκέλεο θαηά (α) ηηο
ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη (β) ηελ ηπρφλ απαμίσζε ηνπο.
Οη δαπάλεο, πνπ δηελεξγνχληαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ζεκαληηθψλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ παγίσλ,
θεθαιαηνπνηνχληαη. Οη ππφινηπεο δαπάλεο, πνπ δηελεξγνχληαη ζε ζρέζε κε ηα πάγηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία, θεθαιαηνπνηνχληαη κφλνλ φηαλ απμάλνπλ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε, πνπ αλακέλεηαη
φηη ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ επεξεαδφκελσλ ζηνηρείσλ. Όιεο νη άιιεο δαπάλεο
ζπληήξεζεο, επηδηφξζσζεο θιπ ησλ παγίσλ θαηαρσξνχληαη ζηνλ ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ σο
έμνδν, θαηά ηνλ ρξφλν ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο.
Οη απνζβέζεηο επηβαξχλνπλ ην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ, κε βάζε ηελ ζηαζεξή κέζνδν απφζβεζεο,
θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Οη
εδαθηθέο εθηάζεηο δελ απνζβέλνληαη. Ζ εθηηκψκελε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο, θαηά θαηεγνξία
παγίσλ, έρεη σο εμήο:
Κηίξηα
Μεραλήκαηα
Μεηαθνξηθά κέζα
Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο
Άυια ζηνηρεία

12,5
8,3
5-7
3-7
3-5

έηε
έηε
έηε
έηε
έηε

2. Απνζέκαηα
Σα απνζέκαηα απεηθνλίδνληαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεσο ή παξαγσγήο ηνπο
θα ηεο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Ρεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε εθηηκψκελε ηηκή πψιεζεο, κεησκέλε
θαηά ην θφζηνο δηάζεζεο ησλ απνζεκάησλ. Σν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν
ηνπ ζηαζκηθνχ κέζνπ φξνπ θαη πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο απφθηεζεο ησλ απνζεκάησλ, ηηο δαπάλεο
παξαγσγήο ηνπο (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ηδηνπαξαγψκελα πξντφληα) θαη ηηο δαπάλεο κεηαθνξάο ηνπο
ζηελ ηνπνζεζία πνπ βξίζθνληαη.

3. Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Οη απαηηήζεηο απεηθνλίδνληαη κεησκέλεο θαηά ηε δεκηά πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πηζαλνινγνχκελεο
επηζθάιεηεο.

4. Γηαζέζηκα
Σα δηαζέζηκα πεξηιακβάλνπλ θαη ηα ηζνδχλακα ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ, φπσο είλαη νη θαηαζέζεηο
φςεσο.

5. πλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα
Οη ζπλαιιαγέο πνπ είλαη εθθξαζκέλεο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε επξψ κε ηε
ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. Καηά ηελ εκεξνκελία
ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ, νη ππνρξεψζεηο πνπ είλαη ζε μέλα λνκίζκαηα, κεηαηξέπνληαη ζε επξψ κε
ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία απηή. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ κεηαηξνπή θαηαρσξνχληαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ησλ απνηειεζκάησλ.

6. Μεξίζκαηα
Σα πιεξσηέα κεξίζκαηα απεηθνλίδνληαη σο ππνρξέσζε θαηά ηνλ ρξφλν έγθξηζήο ηνπο απφ ηελ γεληθή
ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.

7. Γηθαηώκαηα εξγαδνκέλσλ
Ζ ππνρξέσζε ηνπ Οκίινπ πξνο ηα πξφζσπα πνπ εξγνδνηνχληαη απφ ηνλ Όκηιν, γηα ηελ κειινληηθή
θαηαβνιή παξνρψλ αλάινγα κε ην ρξφλν ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπ θαζελφο, πξνζκεηξάηαη θαη
απεηθνλίδεηαη κε βάζε ην αλακελφκελν λα θαηαβιεζεί δεδνπιεπκέλν δηθαίσκα ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ,
θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, πξνεμνθινχκελν ζηελ παξνχζα αμία, ζε ζρέζε κε ηνλ
πξνβιεπφκελν ρξφλν θαηαβνιήο ηνπ. Σν ρξεζηκνπνηνχκελν επηηφθην πξνεμφθιεζεο είλαη ίζν κε 5%.

8. Πξνβιέςεηο
Οη πξνβιέςεηο δεκηνπξγνχληαη φηαλ ν Όκηινο έρεη λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε, σο απνηέιεζκα
παξειζφληνο γεγνλφηνο, θαη πηζαλνινγείηαη φηη ζα απαηηεζεί εθξνή νηθνλνκηθνχ νθέινπο γηα ηελ
ηαθηνπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο.

9. Υξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία
Σα βαζηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία ηνπ Οκίινπ είλαη ηα κεηξεηά, νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο, νη
βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο. Γεδνκέλεο ηεο βξαρππξφζεζκεο θχζεσο ησλ εξγαιείσλ
απηψλ, ε δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ πηζηεχεη φηη ε εχινγε αμία ηνπο νπζηαζηηθά ηαπηίδεηαη κε ηελ αμία ζηελ
νπνία απεηθνλίδνληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ Οκίινπ. Δπηπξφζζεηα, ε δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ πηζηεχεη
φηη ηα επηηφθηα πνπ θαηαβάιινληαη ζε ζρέζε κε ηα ζπλαθζέληα δάλεηα ηζνδπλακνχλ κε ηα ηξέρνληα
εχινγα επηηφθηα ηεο αγνξάο θαη, ζπλεπψο, δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο νπνηαζδήπνηε
πξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ζηελ νπνία απεηθνλίδνληαη νη ππνρξεψζεηο απηέο. Ο Όκηινο Δ. ΠΑΪΡΖ
ΑΒΔΔ δελ ρξεζηκνπνηεί ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα.

10. Έζνδα
10α. Πσιήζεηο αγαζώλ θαη παξνρή ππεξεζηώλ
Σα έζνδα απφ πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη (θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ),
φηαλ νη βαζηθνί θίλδπλνη θαη ηα νθέιε, πνπ δηαζπλδένληαη κε ηελ ηδηνθηεζία ησλ αγαζψλ, έρνπλ
κεηαβηβαζηεί ζηνλ αγνξαζηή. Σα έζνδα δελ αλαγλσξίδνληαη, εάλ ππάξρεη ζεκαληηθή αβεβαηφηεηα,
φζνλ αθνξά ηελ αλάθηεζε ηνπ νθεηιφκελνπ ηηκήκαηνο ή ηελ ελδερφκελε επηζηξνθή ησλ αγαζψλ.

10β. Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο
Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ ππάξρεη εχινγε
δηαζθάιηζε φηη ζα εηζπξαρζνχλ θαη φηη ν Όκηινο ζα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. Οη επηρνξεγήζεηο πνπ θαιχπηνπλ πξαγκαηνπνηζείζεο δαπάλεο
θαηαρσξνχληαη σο έζνδν ηεο πεξηφδνπ εληφο ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη επηρνξεγνχκελεο
δαπάλεο. Οη επηρνξεγήζεηο πνπ θαιχπηνπλ ην θφζηνο απνθηεζέλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
αλαγλσξίδνληαη σο έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ησλ απνηειεζκάησλ, θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο απφζβεζεο ηνπ επηρνξεγεζέληνο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ νξίδεη ε
θνξνινγηθή λνκνζεζία.
10γ. Έζνδα από κεξίζκαηα
Σα έζνδα απφ κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο δηαλνκήο ηνπο.
11. Έμνδα
11α. Λεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο
Οη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη βάζε ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ θαηαρσξνχληαη ζηνλ ινγαξηαζκφ
απνηειεζκάησλ σο έμνδα, θαηά ηνλ ρξφλν ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ.
11β. Υξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο
Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο αληηκεησπίδνληαη σο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο, κε ζπλέπεηα λα
απεηθνλίδνληαη ηα κηζζσκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ (θαη λα
απνζβέλνληαη), κε αληίζηνηρε αλαγλψξηζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ππνρξέσζεο πξνο ηνλ εθκηζζσηή ή
ηνπο εθκηζζσηέο. Σν θφζηνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαηαρσξείηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ησλ απνηειεζκάησλ
σο έμνδν, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ θαζίζηαηαη δεδνπιεπκέλν.
11γ. Κόζηνο ρξεκαηνδόηεζεο
Σν θαζαξφ θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο απνηειείηαη απφ ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο επί ησλ
ζπλαθζέλησλ δαλείσλ, πνπ ππνινγίδνληαη βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, κεηά ηελ
αθαίξεζε ησλ δεδνπιεπκέλσλ πηζησηηθψλ ηφθσλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε βξαρππξφζεζκε επέλδπζε
ησλ δηαζεζίκσλ.
12. Φόξνο εηζνδήκαηνο
Ζ επηβάξπλζε ηεο ρξήζεο κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο θαη ηνπο
εηεξνρξνληζκέλνπο θφξνπο, δειαδή ηνπο θφξνπο (ή ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο), πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηα απεηθνληδφκελα ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε θέξδε (ή δεκηέο) αιιά ζα θαηαινγηζζνχλ απφ ηηο
θνξνινγηθέο αξρέο ζε κειινληηθέο ρξήζεηο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο θαηαρσξείηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ
απνηειεζκάησλ, εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ πνπ αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα
ίδηα θεθάιαηα, ζηελ νπνία πεξίπησζε θαηαρσξείηαη απεπζείαο, θαηά αλάινγν ηξφπν, ζηα ίδηα
θεθάιαηα.
Οη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο είλαη πιεξσηένη θφξνη επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο
ρξήζεο, βάζεη ησλ ζεζπηζκέλσλ ζπληειεζηψλ θφξνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, θαη νη
ηπρφλ πξφζζεηνη θφξνη εηζνδήκαηνο πνπ αθνξνχλ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. Ο Όκηινο θάλεη πξφβιεςε
ινγηζηηθψλ δηαθνξψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηνλ έιεγρν ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ. Ζ
πξφβιεςε απηή έρεη ππνινγηζηεί κε βάζεη ηζηνξηθά δεδνκέλα.

Οη εηεξνρξνληζκέλνη θφξνη εηζνδήκαηνο ππνινγίδνληαη, βάζεη ησλ ζεζπηζκέλσλ ζπληειεζηψλ θφξνπ
πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν θαηαινγηζκνχ ηνπο, επί ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο θαη ηεο
θνξνινγηθήο βάζεσο ησλ επηκέξνπο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ζην βαζκφ πνπ νη
δηαθνξέο απηέο ζπλζέηνπλ εηεξνρξνληζκνχο, πνπ ζα εμαιεηθζνχλ ζην κέιινλ.
Οη εηεξνρξνληζκέλεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαηά ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ αλαγλσξίδνληαη κφλν
ζηελ έθηαζε ζηελ νπνία είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμνπλ κειινληηθά θέξδε, πνπ ζα πξνζδψζνπλ
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο κε ηηο νπνίεο ζα κπνξέζνπλ λα ζπκςεθηζζνχλ νη εηεξνρξνληζκέλεο
θνξνινγηθέο απαηηήζεηο. Οη εηεξνρξνληζκέλεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο κεηψλνληαη θαηά ηελ έθηαζε
ζηελ νπνία δελ είλαη πιένλ πξνθαλέο φηη ε ζρεηηθή κειινληηθή θνξνινγηθή ειάθξπλζε ζα
εμαζθαιηζζεί.

13. Σκεκαηηθή αλάιπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ
«Σνκέαο» ή «ηκήκα» ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ είλαη θάζε δηαθεθξηκέλε επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα κε ηδηάδνληα ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηελ θχζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπο
επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη (επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο). Αλάινγε δηάθξηζε γίλεηαη κε
βάζε ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη ε δξαζηεξηφηεηα (γεσγξαθηθφο ηνκέαο).
Ο Όκηινο Δ. ΠΑΪΡΖ ΑΒΔΔ έρεη έλα θαη κφλν επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ θαη
ζπγθεθξηκέλα, εθείλνλ ηεο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο πιαζηηθψλ δνρείσλ – θηαιψλ θαη ζάθσλ
απνξξεκάησλ. πλεθηηκψληαο ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο θαη ηελ γεσγξαθηθή θαηάηκεζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ πνπ είλαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, δελ ζεσξείηε φηη ζα
πξέπεη λα γίλεη θάπνηα ηκεκαηνπνίεζε.

14. Δπίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο
Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα
έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ.

15. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο
Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο.

VIII. εκεηώζεηο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
1. Δλζώκαηα Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ αλαιχνληαη σο εμήο:
Ο Όκηινο
Γήπεδα θαη
νηθφπεδα

Κηίξηα θαη
ηερληθά έξγα

Μεραλήκαηα
θαη ινηπφο
εμνπιηζκφο

Μεηαθνξηθά
κέζα

Έπηπια θαη
ινηπφο
εμνπιηζκφο

Αθηλεηνπνηήζεηο
ππφ εθηέιεζε

χλνιν

Αμία θηήζεσο
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2005
Πξνζζήθεο ρξήζεο 2006
Μεηαθνξέο απφ "ππφ εθηέιεζε"
Δθπνηήζεηο ρξήζεο 2006
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2006

4.505.986,00
0,00
0,00
0,00
4.505.986,00

5.433.106,65
173.822,29
36.677,79
0,00
5.643.606,73

20.993.752,74
1.014.832,73
16.495,00
46.860,40
21.978.220,07

849.586,59
209.111,20
0,00
164.809,19
893.888,60

1.287.146,64
57.991,51
0,00
0,00
1.345.138,15

90.172,79
692.759,79
-562.611,47
0,00
220.321,11

33.159.751,41
2.148.517,52
-509.438,68
211.669,59
34.587.160,66

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2005
Απνζβέζεηο ρξήζεο 2006
Δθπνηήζεηο ρξήζεο 2006
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2006

0,00
0,00
0,00
0,00

3.655.141,28
330.755,10
0,00
3.985.896,38

15.991.742,82
1.085.272,20
13.454,85
17.063.560,17

490.119,17
95.590,67
65.579,42
520.130,42

1.055.526,88
123.206,04
0,00
1.178.732,92

0,00
0,00
0,00
0,00

21.192.530,15
1.634.824,01
79.034,27
22.748.319,89

Αλαπόζβεζηε αμία
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2005
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2006

4.505.986,00
4.505.986,00

1.777.965,37
1.657.710,35

5.002.009,92
4.914.659,90

359.467,42
373.758,18

231.619,76
166.405,23

90.172,79
220.321,11

11.967.221,26
11.838.840,77

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

Η Δηαηξεία
Γήπεδα θαη
νηθφπεδα
Αμία θηήζεσο
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2005
Πξνζζήθεο ρξήζεο 2006
Μεηαθνξέο απφ "ππφ εθηέιεζε"
Δθπνηήζεηο ρξήζεο 2006
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2006

3.105.986,00

5.007.747,13
161.822,29
36.677,79

Μεραλήκαηα
θαη ινηπφο
εμνπιηζκφο

Μεηαθνξηθά
κέζα

3.105.986,00

5.206.247,21

15.525.743,59
1.014.832,73
16.495,00
27.085,00
16.529.986,32

0,00

3.283.742,98
325.372,61

11.363.825,83
994.220,75

0,00

3.609.115,59

12.358.046,58

398.961,98
93.654,90
56.348,81
436.268,07

3.105.986,00
3.105.986,00

1.724.004,15
1.597.131,62

4.161.917,76
4.171.939,74

351.633,49
368.492,95

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2005
Απνζβέζεηο ρξήζεο 2006
Δθπνηήζεηο ρξήζεο 2006
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2006
Αλαπόζβεζηε αμία
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2005
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2006

Κηίξηα θαη
ηερληθά έξγα

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.
Γελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ.

Έπηπια θαη
ινηπφο
εμνπιηζκφο

Αθηλεηνπνηήζεηο
ππφ εθηέιεζε

χλνιν

750.595,47
209.111,20

1.159.532,60
57.627,08

53.172,79
692.759,79
-562.611,47

154.945,65
804.761,02

1.217.159,68

183.321,11

25.602.777,58
2.136.153,09
-509.438,68
182.030,65
27.047.461,34

937.485,76
117.183,97
1.054.669,73

0,00
0,00
0,00
0,00

15.984.016,55
1.530.432,23
56.348,81
17.458.099,97

222.046,84
162.489,95

53.172,79
183.321,11

9.618.761,03
9.589.361,37

2. Αζώκαηα Πάγηα
Σα αζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ αλαιχνληαη σο εμήο:
Ο Όκηινο

Η Δηαηξεία

Λνγηζκηθά
πξνγξάκκαηα

Λνγηζκηθά
πξνγξάκκαηα

Αμία θηήζεσο
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2005
Πξνζζήθεο ρξήζεο 2006
Μεηαθνξέο απφ "ππφ εθηέιεζε"
Δθπνηήζεηο ρξήζεο 2006
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2006

495.114,64
220,87
0,00
0,00
495.335,51

490.121,30
220,87
0,00
0,00
490.342,17

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2005
Απνζβέζεηο ρξήζεο 2006
Δθπνηήζεηο ρξήζεο 2006
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2006

357.114,67
73.673,05
0,00
430.787,72

352.121,33
73.673,05
0,00
425.794,38

Αλαπόζβεζηε αμία
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2005
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2006

137.999,97
64.547,79

137.999,97
64.547,79

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

3. πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο
Ζ αμία ησλ ζπκκεηνρψλ, κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά πνπ έρεη ε Δηαηξεία θαη εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο
θαηαζηάζεηο είλαη ε εμήο:

Δηαηξεία

Πνζνζηό
πκκεηνρήο

POLYPACK A.E.

100%

3.913.749,50

ELOPAK A.E.

49%

2.842.000,00

Αμία πκκεηνρήο

Ζ αμία ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξείαο ζηελ Polypack Α.Δ., απμήζεθε θαηά 1.582.400 επξψ, κε
απφθαζε πνπ πήξε ε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Polypack Α.Δ. ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2006 θαη εγθξίζεθε απφ
ηελ Ννκαξρία Αζελψλ ζηηο 20 Ηνπιίνπ 2006. Ζ αχμεζε απηή έγηλε κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηζφπνζσλ
ππνρξεψζεσλ ηεο ζπγαηξηθήο πξνο ηελ κεηξηθή εηαηξεία.
ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ε εηαηξεία Polypack AE ελνπνηείηε κε ηελ κέζνδν ηεο
νξηδφληηαο ελνπνίεζεο θαη ε εηαηξεία Elopak AE κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Σα νηθνλνκηθά
ζηνηρεία ησλ δπν εηαηξεηψλ πεξηιακβάλνληαη ζην θεθάιαην ΥΗΗ ηνπ εηήζηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ.
Αλαιπηηθφηεξα ε απνηίκεζε ηεο εηαηξείαο Elopak έγηλε σο εμήο:

Καζαξή ζέζε
Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο
Αμία ζπκκεηνρήο

31/12/2006

31/12/2005

Μεηαβνιή

4.467.894
49%
2.189.268

5.224.632
49%
2.560.070

-756.738
49%
-370.802

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

4. Απνζέκαηα
Σα απνζέκαηα ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2006 θαη ηελ αληίζηνηρε
εκεξνκελία ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ήηαλ ηα εμήο:
Ο Όκηινο
31/12/2006
31/12/2005
Δκπνξεχκαηα
Πξντφληα έηνηκα θαη εκηηειήππνπξντφληα θαη ππνιείκκαηα
Πξψηεο & βνεζεηηθέο χιεο,
αλαιψζηκα πιηθά αληαιιαθηηθά,
θαχζηκα & είδε ζπζθεπαζίαο
χλνιν

Η Δηαηξεία
31/12/2006
31/12/2005

107.645,23

100.688,22

65.078,08

57.130,20

1.070.082,62

1.114.226,19

1.048.301,62

1.090.467,21

908.293,16

1.235.035,59

893.930,49

1.212.660,14

2.086.021,01

2.449.950,00

2.007.310,19

2.360.257,55

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

5. Υξεώζηεο δηάθνξνη
Ζ αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ σο «Υξεψζηεο δηάθνξνη» είλαη:
Ο Όκηινο
31/12/2006
31/12/2005
Γξακκάηηα εηζπξαθηέα
Γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε
Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο
(κεηαρξνλνινγεκέλεο)
Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε
(ζθξαγηζκέλεο)
Βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαηά
ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ
Βξαρ/ζκεο απ/ζεηο θαηά ινηπψλ
ζπκκεηνρηθνχ ελδηαθέξνληνο
επηρ/ζεσλ
Λνηπνί ρξεψζηεο δηάθνξνη

Η Δηαηξεία
31/12/2006
31/12/2005

15.233,99
32.565,23

23.131,99
25.467,23

0,00
0,00

0,00
0,00

2.061.348,80

2.112.147,64

2.061.348,80

2.091.293,98

52.142,55

20.714,70

47.182,55

20.714,70

0,00

0,00

1.464.870,82

3.053.922,57

163.793,71

168.509,53

163.793,71

168.509,53

176.196,75

169.628,81

160.178,45

152.882,54

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

6. Πξνκεζεπηέο θαη πηζησηέο δηάθνξνη
Ζ αλάιπζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ σο «Πξνκεζεπηέο θαη πηζησηέο
δηάθνξνη» είλαη:

Πξνκεζεπηέο
Γξακκάηηα πιεξσηέα θαη
ππνζρεηηθέο
Δπηηαγέο πιεξσηέεο
(Μεηαρξνλνινγεκέλεο)
Τπνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο
επηρεηξήζεηο
Τπνρξεψζεηο ζε ινηπέο
ζπκκεηνρηθνχ ελδηαθέξνληνο
επηρ/ζεηο
Μεξίζκαηα πιεξσηέα
Λνηπνί πηζησηέο δηάθνξνη

Ο Όκηινο
31/12/2006
31/12/2005

Η Δηαηξεία
31/12/2006
31/12/2005

1.968.055,56

1.603.855,02

2.013.856,25

1.568.251,83

5.347,93

8.725,57

5.347,93

8.725,57

1.618.696,91

2.086.191,26

1.599.493,22

2.040.846,50

0,00

0,00

0,00

0,00

49.134,08

12.120,32

49.134,08

12.120,32

27.161,06
181.533,48

35.071,64
152.867,47

27.161,06
151.633,87

35.071,64
150.666,85

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

7. Άιια έζνδα
Σα άιια έζνδα ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Ο Όκηινο
31/12/2006
31/12/2005
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Κέξδε απφ ηελ εθπνίεζε παγίσλ
Αλαγλσξηζζέληα έζνδα
επηρνξεγήζεσλ
Έζνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ
Έζνδα απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
Δπηρνξεγήζεηο θαη δηάθνξα έζνδα
πσιήζεσλ
Έζνδα παξεπφκελσλ αζρνιηψλ
Έζνδα απφ ηδηνπαξαγσγή παγίσλ
θαη απηνπαξάδνζε απνζεκάησλ
Άιια έζνδα εθκεηαιιεχζεσο
Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα
Λνηπά έθηαθηα θέξδε

Η Δηαηξεία
31/12/2006
31/12/2005

65.009,69
12.016,37

0,00
55.829,56

65.009,69
11.949,29

0,00
55.075,43

87.701,95
2.213,57
0,00

93.588,83
4.250,85
2.700,00

87.701,95
89,00
0,00

93.588,83
3.898,39
2.700,00

20.792,87
16.029,84

50.944,46
9.350,48

20.792,87
22.629,84

50.944,46
15.166,16

0,00
5.547,92
172.566,08
0,00

0,00
16.372,43
613,68
2.690,10

0,00
5.541,15
172.564,85
0,00

0,00
16.272,77
613,68
0,00

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

8. Άιια έμνδα
Σα άιια έμνδα ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Ο Όκηινο
31/12/2006
31/12/2005
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

1.332,95

6.433,72

Η Δηαηξεία
31/12/2006
31/12/2005
1.332,95

6.207,56

Εεκηέο απφ ηελ εθπνίεζε παγίσλ
Έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ
Λνηπά έμνδα

50.900,00
392,78
3.048,26

1.564,89
58.346,26
6.856,21

50.900,00
387,46
2.471,67

1.564,89
34.317,16
6.263,27

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

9. Οη εξγαδόκελνη ζηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν – ην Κόζηνο Μηζζνδνζίαο
Ο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν θαζψο θαη ην θφζηνο ηεο κηζζνδνζίαο θαηά
ην 2006 θαη ην 2005 ήηαλ :
Ο Όκηινο
31/12/2006
31/12/2005
Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ
Κφζηνο κηζζνδνζίαο

130
3.566.035,02

Η Δηαηξεία
31/12/2006
31/12/2005

149
3.743.752,00

126
3.404.770,51

142
3.569.232,00

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.
Ζ Δηαηξία εθηφο απφ ηηο βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο, δελ πξνζθέξεη
θάπνηεο επηπιένλ παξνρέο ζε απηνχο. Γελ έρεη αλαιάβεη θάπνηα ππνρξέσζε απέλαληη ηνπο γηα
επηπιένλ παξνρέο κεηά ηελ έμνδν ηνπο απφ ηελ ππεξεζία ή λα δψζεη θάπνηεο καθξνπξφζεζκεο
παξνρέο κέζσ θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο.
Ζ εηαηξεία θάζε ρξφλν θάλεη αλαινγηζηηθή κειέηε, βάζε ηεο νπνίαο ππνινγίδεηε ε ππνρξέσζε πνπ
έρεη πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 19. Οη παξαδνρέο απηήο ηεο κειέηεο
αλαιχνληαη ζην θεθάιαην ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ. Ζ ζχλνςε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο είλαη ε εμήο:
Ο Όκηινο

Παξνχζα αμία Γέζκεπζεο Καζνξηζκέλσλ Παξνρψλ
Δχινγε αμία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνγξάκκαηνο
Καηάζηαζε Απνζεκαηνπνίεζεο
Με θαηαρσξεκέλν θφζηνο πξνυπεξεζίαο
Με θαηαρσξεκέλα αλαινγηζηηθά (θέξδε) / δεκίεο
Τπνρξέσζε Καηαρσξνύκελε ζηνλ Ιζνινγηζκό

Η Δηαηξεία

31/12/2006

31/12/2005

31/12/2006

31/12/2005

171.970
0
171.970
0
15.758
156.212

267.058
0
267.058
0
85.871
181.188

167.664
0
167.664
0
16.355
151.309

259.864
0
259.864
0
84.239
175.625

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

10. Φόξνη Δηζνδήκαηνο
Ζ θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνζδηνξίζζεθε σο εμήο:
Ο Όκηινο
31/12/2006
31/12/2005
Κέξδε πξν θφξσλ, βάζε
θνξνινγηθψλ απνηειεζκάησλ
Φνξνινγηθφο ζπληειεζηήο

257.047,98

-225.946,64

Η Δηαηξεία
31/12/2006
31/12/2005

466.539,52
29%

96.346,55
32%

Φφξνο εηζνδήκαηνο, βάζεη ηνπ
νλνκαζηηθνχ ζπληειεζηή
Πξφζζεηνη θφξνη πξνεγνχκελσλ
ρξήζεσλ
Φφξνο επί κε θνξνινγηθά
εθπεζηέσλ δαπαλψλ
Απνηίκεζε εηεξνρξνληζκέλσλ
θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη
ππνρξεψζεσλ
χλνιν

135.296,46

30.830,90

135.296,46

30.830,90

567,04

8.108,58

333,72

7.910,85

77.804,53

70.851,61

74.878,14

70.851,61

30.332,73

86.009,49

30.332,73

81.866,64

244.000,76

195.800,58

240.841,05

191.460,00

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.
Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ηνπ Οκίινπ δελ έρεη ππνινγηζηεί κε βάζε ηνλ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή γηαηί ε
ζπγαηξηθή εηαηξεία Polypack AE παξνπζίαδε δεκηέο ην αληίζηνηρν εμάκελν. Σν πνζφ ηνπ θφξνπ
εηζνδήκαηνο απνηειεί ην αιγεβξηθφ άζξνηζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ελνπνίεζε ησλ εηαηξεηψλ.
Σν γεγνλφο φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηα έζνδα θαη ηα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ινγηζηηθά ζε ρξφλν
δηαθνξεηηθφ απφ ην ρξφλν πνπ ηα έζνδα απηά θνξνινγνχληαη ή ηα έμνδα εθπίπηνληαη, γηα λα
πξνζδηνξίζνπκε ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα, δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε λα αλαγλσξίζνπκε ινγηζηηθά
εηεξνρξνληζκέλεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο.
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε θαη ηηο ρξήζεηο ηνπ
2004 θαη 2005. Ζ ζπγαηξηθή ηεο, Polypack ΑΔ βξίζθεηε ζε δηαδηθαζία ειέγρνπ απφ ηηο θνξνινγηθέο
αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο ηνπ 2003 θαη ηνπ 2004. Σα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ ειέγρνπ δελ είλαη αθφκα
γλσζηά θαη θαηά ζπλέπεηα ην εηζφδεκα ηεο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί νξηζηηθφ. Ο Όκηινο έρεη θάλεη
πξφβιεςε γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ κε βάζε ηελ κέρξη ηψξα έθβαζε ηνπο γηα θάζε εηαηξεία.

11. Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο
Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία θαη ζρεηίδνληαη κε επελδχζεηο πνπ έγηλαλ ηελ
πεξίνδν απφ ην 1996 έσο ην 2004 θαη επηρνξεγήζεθαλ ζε πνζνζηφ 40%. Οη επηρνξεγήζεηο απηέο
αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα παξάιιεια κε ηελ απφζβεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ
επηδνηήζεθαλ. Αλάινγα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ έγηλε ε επηρνξήγεζε,
ηζρχνπλ νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί σο πξνο ηε κεηαβίβαζε ησλ επηρνξεγεζέλησλ πάγησλ ζηνηρείσλ. Καηά
ηνπο δηελεξγεζέληεο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, θαηά θαηξνχο, ειέγρνπο, δελ εληνπίζζεθε πεξίπησζε κε
ζπκκφξθσζεο κε ηνπο πεξηνξηζκνχο απηνχο.
Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ, εληφο ηνπ 2006, ήηαλ ε εμήο:
Ο Όκηινο

Η Δηαηξεία

31/12/2006

31/12/2006

Δπηρνξεγήζεηο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2005

410.809,00

410.809,00

Έζνδν πνπ αλαγλσξίζηεθε ηελ ρξήζε ηνπ 2006

-87.701,95

-87.701,95

Δπηρνξεγήζεηο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2006

323.107,05

323.107,05

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

Ζ επηρείξεζε έρεη εληαρζεί ζην Γ΄ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο, ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα
«Αληαγσληζηηθφηεηα». Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο επέλδπζεο πνπ έρεη εγθξηζεί είλαη 1.873.640,00 επξψ
θαη ζα θαιπθζεί κε ηδία ζπκκεηνρή θαηά 1.030.502,00 επξψ θαη δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε θαηά
843.138,00 επξψ.

12. Κέξδε αλά Μεηνρή
Σα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε ηελ δηαίξεζε ηνπ αλαινγνχληνο ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο
θαη ηνπ Οκίινπ θέξδνπο, κε ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν φξν ησλ ζε θπθινθνξία κεηνρψλ θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο.

Καζαξά θέξδε πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο
ηαζκηζκέλνο Μέζνο Όξνο ησλ ζε θπθινθνξία
κεηνρψλ
Κέξδε αλά κεηνρή

Ο Όκηινο

Η Δηαηξεία

31/12/2006

31/12/2006

193.694,96

366.060,18

4.971.466

4.971.466

0,0390

0,0736

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη αλεηιεκκέλε ππνρξέσζε πξνο έθδνζε λέσλ κεηνρψλ ζην κέιινλ θαη
ζπλεπψο, δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ παξάζεζε άιινπ δείθηε θεξδψλ
αλά κεηνρή (δειαδή δείθηε πνπ λα ιακβάλεη ππφςε ηελ χπαξμε δπλεηηθψλ κεηνρψλ)

13. Δηεξνρξνληζκέλεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο θαη Τπνρξεώζεηο
Ο ππνινγηζκφο ησλ εηεξνρξνληζκέλσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ δηελεξγείηαη ζην
επίπεδν ηεο θάζε εηαηξείαο ηνπ Οκίινπ θαη, ζην βαζκφ πνπ πξνθχπηνπλ απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο,
ζπκςεθίδνληαη κεηαμχ ηνπο (ζην επίπεδν ηεο θάζε εηαηξείαο). Γηα ηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία Polypack
ΑΔ δελ έρνπλ ινγηζηεί εηεξνρξνληζκέλεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο γηαηί έρεη πξνο
ζπκςεθηζκφ ππφινηπν θνξνινγηθψλ δεκηψλ απφ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο.
Οη αλαγλσξηζζείζεο εηεξνρξνληζκέλεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο αλάγνληαη ζηηο εμήο
αηηίεο:

Πξφβιεςε θφξνπ εηζνδήκαηνο 2006
Απφ ηελ άκεζε ινγηζηηθή απφζβεζε άπισλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, πνπ θνξνινγηθά απνζβέλνληαη
ζηελ πεληαεηία
Απφ ηελ ινγηζηηθή αλαγλψξηζε ηεο απνκείσζεο ηεο
αμίαο επελδχζεσλ, πνπ θνξνινγηθά εθπίπηεηαη θαηά ην
ρξφλν ηεο εθπνίεζεο ηεο επέλδπζεο
Απφ ηελ ινγηζηηθή αλαγλψξηζε ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο
ηνπο εξγαδνκέλνπο, πνπ εθπίπηνληαη θνξνινγηθά θαηά
ηνλ ρξφλν ηεο θαηαβνιήο ηνπο
Απφ ηελ απνηίκεζε απαηηήζεσλ
Απφ ηελ απνηίκεζε ππνρξεψζεσλ
Απφ ηελ απνηίκεζε κεηνρψλ
Απφ αδηαλέκεηα απνζεκαηηθά πνπ ζα θνξνινγεζνχλ κε
ηελ δηαλνκή ηνπο
Απφ ηελ ρξεκαηνδνηηθή κηζζσζε παγίσλ
Απφ δηάθνξνπο εηεξνρξνληζκνχο κεηαμχ ινγηζηηθψλ
θεξδψλ θαη θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο
Φφξνη εηζνδήκαηνο, πνπ ζα επηβαξχλνπλ ινγηζηηθά
επφκελεο ρξήζεηο

Ο Όκηινο
31/12/2006
31/12/2005
-135.296,46
-31.534,89

Η Δηαηξεία
31/12/2006
31/12/2005
-135.296,46
-31.534,89

27.930,37

18.262,38

27.930,37

18.262,38

220.102,72

255.319,15

220.102,72

255.319,15

37.827,14
-35.820,34
-75.990,52
-21.406,27

50.931,17
-18.864,02
-54.903,72
-16.299,81

37.827,14
-35.820,34
-75.990,52
-21.406,27

50.931,17
-18.864,02
-54.903,72
-16.299,81

-10.370,38
-91.375,58

-12.029,64
-109.650,75

-10.370,38
-91.375,58

-12.029,64
-109.650,75

-234.436,35

-156.631,82

-215.877,89

-140.999,75

-318.835,67

-75.401,95

-300.277,21

-59.769,88

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

14. πλαιιαγέο θαη Απαηηήζεηο/Τπνρξεώζεηο από θαη πξνο πλδεδεκέλα Πξόζσπα
Σα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη αγνξψλ ζσξξεπηηθά απφ ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο θαη ηα
ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο ζηελ ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, πνπ
έρνπλ πξνθχςεη απφ ζπλαιιαγέο ηεο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ην ΓΛΠ 24,
είλαη νη εμήο:
Ο Όκηινο
α)
β)
γ)
δ)
ε)
ζη)
δ)

Πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ
Αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ
Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε
Τπνρξεψζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε
πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη
κειψλ ηεο Γηνίθεζεο
Απαηηήζεηο απφ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε
ηεο Γηνίθεζεο
Τπνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε
ηεο Γηνίθεζεο

496.929,71
110.290,51

Η Δηαηξία
1.203.152,26
80.446,20
1.628.664,53
49.134,08
424.862,42
105.962,32

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.
Οη ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά εηαηξεία αλαιχνληαη σο εμήο:

Δηαηξεία

Πσιήζεηο πξνο
ζπλδεδεκέλεο
εηαηξείεο

Αγνξέο από
ζπλδεδεκέλεο
εηαηξείεο

Απαηηήζεηο
από
ζπλδεδεκέλεο
εηαηξείεο

Τπνρξεώζεηο
πξνο
ζπλδεδεκέλεο
εηαηξείεο

POLYPACK A.E.
ELOPAK A.E.
ECOTURN A.E.

1.109.987,76
93.164,50
0,00

45.620,16
34.826,04
0,00

1.464.870,82
163.793,71
0,00

0,00
37.013,76
12.120,32

χλνιν

1.203.152,26

80.446,20

1.628.664,53

49.134,08

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

15. Αλάιπζε ηακηαθώλ δηαζεζίκσλ
Σα ηακηαθά δηαζέζηκα αλαιχνληαη σο εμήο:
Ο Όκηινο
31/12/2006
31/12/2005
Υξεκαηηθά δηαζέζηκα
(ηακείν)
Καηαζέζεηο φςεσο
χλνιν

Η Δηαηξεία
31/12/2006
31/12/2005

32.239,76

36.171,72

32.222,64

31.111,16

19.685,79
51.925,55

154.117,82
190.289,54

15.966,51
48.189,15

136.138,52
167.249,68

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

IX. Μεηαγελέζηεξα ηνπ Ιζνινγηζκνύ γεγνλόηα.
Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2006 γεγνλφηα, πνπ λα αθνξνχλ
είηε ηελ Δηαηξεία είηε ηνλ Όκηιν, ζηα νπνία λα επηβάιιεηαη αλαθνξά απφ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά
Πξφηππα (ΓΠΥΠ).

Υ. Έθζεζε απνινγηζκνύ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ επί ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο
δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο ηνπ 2006.
(Απφζπαζκα απφ ηα πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ)
Κχξηνη Μέηνρνη,
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ηελ ηηκή λα ππνβάιιεη ππφ ηελ θξίζηλ ζαο γηα έγθξηζε ζχκθσλα κε ην
θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο ηνλ Ηζνινγηζκφ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2006 πνπ
θαιχπηεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01/01/2006 έσο 31/12/2006 καδί κε ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ
ρξήζεσο, ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή θαζψο θαη ηελ παξνχζα έθζεζε ησλ
πεπξαγκέλσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηα νπνία έρνπλ ήδε εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
θαηά ηε πλεδξίαζε ηεο 20εο Φεβξνπαξίνπ 2007.
Καηά ηελ δηεξεχλεζε ηνπ ππνβαιινκέλνπ ηζνινγηζκνχ ηνπ νπνίνπ πιήξεο θαη αθξηβέο αληίγξαθν έρεηε
ζηα ρέξηα ζαο, ζα ζαο εθζέζνπκε ηα πεπξαγκέλα ηεο ιήμαζαο νηθνλνκηθήο ρξήζεσο θαζψο θαη φηη ζρεηηθφ
κε ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο, ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε, θαη ηελ
πξνβιεπφκελε απφ ην Γ.. πνξεία ηεο ζηελ επφκελε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε:

Α)

Ωο πξνο ηα αθαζάξηζηα έζνδα :
Σα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ Οκίινπ ηεο ρξήζεσο 2006 αλήιζαλ ζε 15.694.480 επξψ, θαη
αλαιχνληαη απφ πσιήζεηο ηδίσλ πξντφλησλ χςνπο 13.410.683 επξψ θαη πσιήζεηο
εκπνξεπκάησλ 2.283.797 επξψ έλαληη ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο ρξήζεσο ηνπ 2005 πνπ
αλήιζαλ ζε 15.941.900 επξψ, θαη αλαιχνληαη απφ πσιήζεηο ηδίσλ πξντφλησλ χςνπο
13.703.583 επξψ θαη πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ 2.238.317 επξψ. Γελ ππήξμε ζεκαληηθή
κεηαβνιή ζηα έζνδα ηνπ νκίινπ.

Β)

Ωο πξνο ηα θαζαξά θέξδε ηεο ρξήζεσο:
Σα θαζαξά θέξδε ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ ζε 193.695 επξψ έλαληη ησλ δεκηψλ ηεο ρξήζεσο ηνπ 2005
πνπ ήηαλ 239.801 επξψ. εκείσζαλ κηα αχμεζε θαηά 433.496 επξψ πνπ νθείιεηε θαηά θχξην ιφγν
ζηελ εμηζνξξφπεζε ηεο αγνξάο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ηεο αλάθακςεο ηεο δήηεζεο ησλ πειαηψλ .

Γ)

Ωο πξνο ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Οκίινπ :
Καηά ηελ ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ είρακε ηηο εμήο αιιαγέο ζηα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ:
1.Ωο πξνο ην πάγην ελεξγεηηθό
Σν πάγην ελεξγεηηθφ αλήιζε ζην πνζφ ησλ 14.130.530 επξψ έλαληη ηεο ρξήζεσο 2005 πνπ ήηαλ
14.711.644 επξψ, δειαδή κεηψζεθε θαηά 581.134 επξψ. Ζ κείσζε απηή νθείιεηε θαηά θχξην ιφγν
ζηελ απνηίκεζε ηεο εηαηξείαο Elopak φπνπ κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο πξνέθπςε κείσζε ηεο
αμίαο ηεο θαηά 370.802 επξψ.
2.Ωο πξνο ην θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό

Σν θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ αλέξρεηαη ζηηο 31/12/2006 ζην πνζφ ησλ 8.603.709 επξψ έλαληη ησλ
8.425.106 επξψ ηεο ρξήζεσο ηνπ 2005. Τπήξμε κηα κείσζε θαηά 363.929 επξψ ζηελ αμία ησλ
απνζεκάησλ θαη κηα αχμεζε θαηά 678.014 επξψ ζηελ αμία ησλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο πειάηεο.
3. Ωο πξνο ηα ίδηα θεθάιαηα
Ζ κεηξηθή εηαηξεία κεηά απφ απφθαζε ηεο Α΄ Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ζηηο 20 Ηνπιίνπ
2006 απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο θαηά ην πνζφ ησλ δπν
εθαηνκκπξίσλ επηαθφζηα νγδφληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ είθνζη επξψ θαη ελελήληα έμε ιεπηά ηνπ επξψ
(2.784.020,96) κε θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο ηνπ απνζεκαηηθνχ φπσο απηφ εκθαλίδεηε ζηνλ
(ζπγθεληξσηηθφ ινγαξηαζκφ «Απνζεκαηηθά Δχινγεο Αμίαο Παγίσλ») ζηηο εγθεθξηκέλεο θαη
ζπληαρζείζεο κε βάζε ηα ΓΛΠ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31.12.2005. Ζ αχμεζε απηή
πινπνηήζεθε κε αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο απφ 0,90
επξψ ζε 1,46 επξψ.

Έηζη κεηά ηελ ελ ιφγσ αχμεζε, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε επξψ 7.258.340,36
δηαηξνχκελν ζε 4.971.466 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο 1,46
επξψ.
Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία Polypack A.E. κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2006
έθαλε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε :
Α) ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηνπ απνζεκαηηθνχ ηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο,
πνζνχ 997.600,00 επξψ. θαη
Β) ηελ θεθαιαηνπνίεζε ππνρξεψζεσλ πνπ έρεη πξνο ηνπο εηαίξνπο, πνζνχ 1.582.400 επξψ.
Ζ ζπλνιηθή αχμεζε αλήιζε ζην πνζφ ησλ 2.580.000 επξψ θαη αληηζηνηρνχζε ζε νλνκαζηηθή αχμεζε
ηεο κεηνρήο θαηά 30,00 επξψ.
Μεηά απφ απηήλ ηελ αχμεζε ην κεηνρηθφ θεθαιαίν ζα απνηειείηε απφ 86.000 κεηνρέο νλνκαζηηθήο
αμίαο 38,00 επξψ, πνπ αληηζηνηρεί ζε 3.268.000 επξψ.
Γηα λα θαιπθζνχλ δεκηέο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα:
Α) ηεο ρξήζεο 2002, πνζνχ 325.894,35 επξψ.
Β) δεκηά απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, πνζνχ 725.143,35 επξψ.
Γ) κέξνπο ηεο ρξήζεο 2003, πνζνχ 66.962,30 επξψ.
Ζ εηαηξεία δήηεζε θαη εγθξίζεθε απφ ηελ Ννκαξρία λα ζπκςεθηζηνχλ νη παξαπάλσ δεκηέο
ζπλνιηθνχ χςνπο 1.118.000 επξψ.
Μεηά ηελ αλσηέξσ αχμεζε θαη ηνλ ζπκςεθηζκφ ησλ δεκηψλ ησλ αλσηέξσ ρξήζεσλ, ην κεηνρηθφ
θεθάιαην ηεο εηαηξείαο ζα αλέξρεηαη 2.150.000 επξψ θαη ζα δηαηξείηε ζε 86.000 κεηνρέο
νλνκαζηηθήο αμίαο 25,00 επξψ.
4. Ωο πξνο ην παζεηηθό
Οη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ 31/12/2006 αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ
578.898 επξψ έλαληη ησλ 767.456 επξψ ηεο ρξήζεσο ηνπ 2005, ζεκεηψλνληαο κείσζε θαηά 188.558
επξψ. Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ εμφθιεζε ελφο κέξνπο ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο κίζζσζεο πνζνχ 75.794 επξψ θαη ζηελ κεηαθνξά πνζνχ 87.787 επξψ απφ ηα
έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο.
Οη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ 31/12/2006 αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ
13.369.655 επξψ έλαληη ησλ 13.649.955 επξψ ηεο ρξήζεο ηνπ 2005. Γελ ππήξμε ζεκαληηθή κεηαβνιή
κέζα ζηελ ρξήζε.
Κχξηνη Μέηνρνη,
Ζ ρξνληά πνπ πέξαζε ζεκαδεχηεθε απφ ηελ απψιεηα ηνπ Πξνέδξνπ θαη Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θ.
Αλαζηάζηνπ Δκκ. Παΐξε. Ήηαλ κηα δχζθνιε ρξνληά πνπ φκσο έδεημε ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζπαζεηψλ
ηεο δηνίθεζεο. Σφζν ζε επίπεδν Οκίινπ φζν θαη ζε επίπεδν Δηαηξείαο ζπλερίζηεθε ε αλαδηνξγάλσζε ηεο
κε επελδχζεηο ηνπ 1.639.300 επξψ ζηνλ ρψξν παξαγσγήο, ηελ κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ αχμεζε ηνπ
πειαηνινγίνπ ηεο. Ζ εηαηξεία έρεη κπεη δπλακηθά ζηνλ ρψξν ηεο ζαθνχιαο θαη ησλ ζάθσλ απνξξεκάησλ
θαη έρεη δηαηεξήζεη ζε πςειφ επίπεδν ην πειαηνιφγην ηεο.
Σν Γ.. ζαο επραξηζηεί γηα ηελ εκπηζηνζχλε ζαο θαη επειπηζηεί φηη ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ Γεληθή
πλέιεπζε ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο φπσο απεηθνλίδεη ν ππνβαιιφκελνο Ηζνινγηζκφο κε ηελ αλάιπζε
ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ, ην εηήζην ελεκεξσηηθφ δειηίν θαζψο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νξθσηνχ
ειεγθηνχ, θαη ζα απαιιάμεη απηφ απφ θάζε επζχλε.

Α. Δπεμεγεκαηηθήο έθζεζεο βάζε ηνπ άξζξνπ 11α ηνπ Ν.3371/2005
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο δειψλεη φηη :

Α) Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζηα 7.258.340,36 επξψ θαη δηαηξείηε ζε 4.971.466
νλνκαζηηθέο κεηνρέο. Όιεο νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ θαη έρνπλ ηα
ίδηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο.
Β) Γελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί γηα ηελ κεηαβίβαζε ηνπο ή ππνρξέσζε πξνεγνχκελεο έγθξηζεο απφ ηελ
εηαηξεία ή απφ άιινπο κεηφρνπο.
Γ) Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
Π.Γ.51/1992.
Γ) Γελ ππάξρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ ζηνπο θαηφρνπο ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο.
Δ) Γελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ θαη ηηο πξνζεζκίεο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ.
Σ) Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ κεηφρσλ πνπ λα είλαη γλσζηέο ζηελ εηαηξεία θαη λα
ζπλεπάγνληαη πεξηνξηζκνχο ζηελ κεηαβίβαζε κεηνρψλ ή πεξηνξηζκνχο ζηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο
ςήθνπ.
Ε) Οη θαλφλεο γηα ηνλ δηνξηζκφο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαζψο θαη γηα
ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ απηά ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ηνλ
Κ.Ν.2190/1920.
Ζ) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο δελ έρεη ιάβεη θακία απφθαζε γηα ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ ή
ηελ αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ Κ.Ν.2190/1920.
Θ) Γελ ππάξρεη θακία ζεκαληηθή ζπκθσλία πνπ λα έρεη ζπλάςεη ε εηαηξεία θαη ε νπνία λα ηίζεηαη ζε
ηζρχεη, λα ηξνπνπνηείηε ή λα ιήγεη ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ ειέγρνπ ηεο, κεηά απφ κηα δεκφζηα πξφηαζε.
Η) Ζ εηαηξεία δελ έρεη ζπλάςεη θακία ζπκθσλία κε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ην πξνζσπηθφ
ηεο πνπ λα πξνβιέπεη ηελ απνδεκίσζε ηνπο ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απφιπζεο ηνπο ρσξίο βάζηκν ιφγν
ή ηεξκαηηζκφ ηεο ζεηείαο ηνπο ή ηεο απαζρφιεζεο ηνπο ιφγσ δεκφζηαο πξφηαζεο.

ΥΙ. Έθζεζε Διέγρνπ ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή γηα ηελ ρξήζε 2006.
ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ
Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δ. ΠΑΪΡΖ Α.Β.Δ.Δ.
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο θαζψο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο Δ. ΠΑΪΡΖ Α.Β.Δ.Δ., ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2006.
Ζ επζχλε ηεο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ βαξχλεη ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο. Ζ δηθή
καο επζχλε πεξηνξίδεηαη ζηε δηακφξθσζε θαη ηε δηαηχπσζε γλψκεο επί ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, εδξαησκέλεο ζην δηελεξγεζέληα έιεγρν.
Ο έιεγρφο καο δηελεξγήζεθε ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξφηππα, πνπ είλαη
ελαξκνληζκέλα κε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα. Σα Πξφηππα απηά απαηηνχλ ην ζρεδηαζκφ θαη
ηελ εθηέιεζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ θαηά ηξφπν πνπ δηαζθαιίδεη κε εχινγε βεβαηφηεηα φηη νη
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο θαη παξαιείςεηο. Ο
έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε, ζε δεηγκαηνιεπηηθή βάζε, απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ
ππνζηεξίδνπλ ηα πνζά θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ο
έιεγρνο επίζεο πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ πνπ αθνινπζήζεθαλ, ησλ
εθηηκήζεσλ ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο θαη, γεληθφηεξα, ηεο παξνπζίαζεο ησλ δεδνκέλσλ ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ηε ζπκθσλία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Πηζηεχνπκε φηη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγήζεθε παξέρεη
επαξθή βάζε γηα ηε δηακφξθσζε ηεο γλψκεο καο.
Καηά ηε γλψκε καο, νη πξναλαθεξφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα απφ
θάζε νπζηψδε πιεπξά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξίαο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2005 θαη ηα
απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ηεο, θαζψο θαη ηηο κεηαβνιέο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηηο ηακηαθέο
ξνέο ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε απηή ηελ εκεξνκελία, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. θαη ην
πεξηερφκελν ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ζπλεπέο κε ηηο πξναλαθεξφκελεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Αζήλα,

20 Φεβξνπαξίνπ 2007

Ο ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ

XII. Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηώλ βάζε Γ.Λ.Π,.
Α. Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο POLYPACK A.E.
ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ POLYPACK A.E.
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
31/12/2006

31/12/2005

ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Οηθφπεδα, Κηίξηα, Σερληθέο
εγθαηαζηάζεηο, Μεραλήκαηα, Έπηπια
Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο

2.249.479,40
0,00
6.500,00

2.348.460,19
0,06
15.000,00
2.255.979,40

2.363.460,25

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Απνγξαθή Απνζεκάησλ
Πειάηεο
Υξεψζηεο δηάθνξνη
Πξνθαηαβνιέο
Υξεφγξαθα
Υξεκαηηθά δηαζέζηκα

78.710,82
348.264,87
68.777,52
3.509,07
0,00
3.736,40

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

89.692,45
494.759,60
86.199,15
3.519,51
0,00
23.039,86
502.998,68

697.210,57

2.758.978,08

3.060.670,82

ΠΑΘΗΣΙΚΟ
31/12/2006

31/12/2005

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ
Μεηνρηθφ Κεθάιαην
Γηαθνξέο απφ αλαπξνζαξκνγή αμίαο
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Απνζεκαηηθά θεθάιαηα
Απνηειέζκαηα εηο λέν (δεκηέο)

2.150.000,00

688.000,00

17.739,56
417.913,28
-1.354.644,35

1.015.664,34
417.913,28
-2.300.603,91

Αλαβαιιφκελνη θφξνη

1.231.008,49

-179.026,29

18.558,46

15.632,07

4.903,11

5.563,00

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ
ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Πξνκεζεπηέο θαη πηζησηέο δηάθνξνη
Βξαρππξφζεζκα δάλεηα
Σξέρνπζεο ππνρξεψζεηο απφ θφξνπο θαη
εηζθνξέο
Έμνδα ρξήζεσο πιεξσηέα

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

1.468.173,43
0,00

3.137.071,14
23.058,37

25.639,42
10.695,17

46.673,04
11.699,49
1.504.508,02

3.218.502,04

2.758.978,08

3.060.670,82

ΚΑΣΑΣΑΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΗΗ
POLYPACK A.E.
01/01/06
31/12/06

01/01/05
31/12/06

Κχθινο εξγαζηψλ
Μείνλ: Κφζηνο πσιήζεσλ
Μηθηά θέξδε/(δεκηέο) εθκεηαιιεύζεσο

1.761.221
-1.641.497
119.724

2.070.422
-2.038.965
31.456

Άιια έζνδα
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο
Άιια έμνδα
Λεηηνπξγηθό θέξδνο/(δεκηά)

26.200
-199.016
-115.146
-582
-168.821

27.911
-141.615
-108.248
-24.848
-215.344

Έμνδα Υξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο
Κέξδνο/(δεκηά) ζπλήζσλ εξγαζηώλ

-385
-169.206

-7.958
-223.303

Αχμεζε (κείσζε) αμίαο επελδχζεσλ
Κέξδνο/(δεκηά) πξν θόξσλ

0
-169.206

11
-223.291

Φφξνο εηζνδήκαηνο
Καζαξό θέξδνο/(δεκηά) κεηά θόξσλ

-3.160
-172.365

-4.341
-227.632

Γηθαίσκα κεηνςεθίαο
Καζαξό θέξδνο/(δεκηά) κεηά θόξσλ πνπ
αλαινγνύλ

0

0

-172.365

-227.632

-2,0042

-2,6469

Κέξδνο αλά κεηνρή (ζε Δπξώ)

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ POLYPACK ΥΡΗΗ 2006
Μεηνρηθό
Κεθάιαην

Γηαθνξέο
αλαπξ/γήο

Τπφινηπα, θαηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2006

688.000,00

1.015.664,34

Κεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ

997.600,00

-997.600,00

Κεθαιαηνπνίεζε ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο
κεηφρνπο
πκςεθηζκφο δεκηψλ πξνεγ. Υξήζεσλ

Σαθηηθό
Απνζεκαηηθό

Απνζεκαηηθά
θνξνινγηθώλ
λόκσλ

Απνηειέζκαηα
εηο λένλ

64.377,33

353.535,95

-2.300.603,91

Εεκηά ρξήζεο 2006
Τπφινηπα, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2006

-324,78
2.150.000,00

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

17.739,56

-179.026,29
0,00

1.582.400,00
-1.118.000,00

Αλαινγία απνζβ. αλαπξνζαξκνγήο παγίσλ

ύλνιν

64.377,33

353.535,95

1.118.000,00

1.582.400,00
0,00

-172.365,22

-172.365,22

324,78

0,00

-1.354.644,35

1.231.008,49

ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
POLYPACK A.E.
01/01/06
31/12/06

01/01/05
31/12/05

-169.205,51

-223.291,24

104.391,82
-1.653,77
0,00
-67,08
0,00
-66.534,54
384,93

145.901,97
-3.322,85
0,00
-754,13
0,00
-81.466,25
7.958,47

10.981,63
172.416,36
-2.666.428,75

104.415,46
515.763,71
22.024,08

-384,93
-21.335,92

-7.958,47
-48.793,42

-2.570.901,22

511.943,58

-12.364,43
7.020,56
0,00
0,00

-12.092,86
15.334,27
0,00
0,00

-5.343,87

3.241,41

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα
Δμνθιήζεηο δαλείσλ

2.580.000,00
0,00
-23.058,37

0,00
0,00
-546.160,19

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)

2.556.941,63

-546.160,19

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ)
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ

-19.303,46
23.039,86
3.736,40

-30.975,20
54.015,06
23.039,86

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Κέξδε πξν θφξσλ
Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Απνηέιεζκα απφ ηελ εθπνίεζε παγίσλ (θέξδε/δεκηέο)
Αλαγλσξηζζέληα έζνδα απφ θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ
θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο:
Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ
Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ
(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ)
(Μείνλ):
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
Καηαβεβιεκέλνη θφξνη
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ
Σφθνη εηζπξαρζέληεο
Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

