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Ι. Στοιχεία Ισολογισµού της 31ης ∆εκεµβρίου 2006
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2006 ΒΑΣΕΙ ∆ΛΠ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ο Όµιλος
Σηµ.

31/12/2006

Η Εταιρία
31/12/2005

31/12/2006

31/12/2005

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Οικόπεδα, Κτίρια, Τεχνικές
εγκαταστάσεις, Μηχανήµατα,
Έπιπλα
Ασώµατες ακινητοποιήσεις
Συµµετοχές
Λοιπές µακροπρόθεσµες
απαιτήσεις

Αναβαλλόµενοι φόροι

1
2
3

11.838.840,77
64.547,79
2.189.268,06

11.967.221,22
138.000,03
2.560.069,68

37.873,47
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9.589.361,37
64.547,79
6.755.749,50

46.373,47

9.618.761,03
137.999,97
5.173.349,50

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

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Απογραφή Αποθεµάτων
Πελάτες
Χρεώστες διάφοροι
Προκαταβολές
Χρεόγραφα
Χρηµατικά διαθέσιµα

4
5

15

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

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2006 ΒΑΣΕΙ ∆ΛΠ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ο Όµιλος
Σηµ.

31/12/2006

Η Εταιρία
31/12/2005

31/12/2006

31/12/2005

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ
το άρτιο
∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας
περιουσιακών στοιχείων
Αποθεµατικά κεφάλαια
Αποτελέσµατα εις νέο

Αναβαλλόµενοι φόροι

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

-823.004,47
1.152.679,80
-1.438.440,18

2.914.645,27
1.151.290,06
-2.213.572,56

-775.854,65
1.152.679,80
1.849.882,95

1.964.195,09
1.151.290,06
1.529.183,73
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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

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµα δάνεια
Προβλέψεις για αποζηµίωση
προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Έσοδα εποµένων χρήσεων

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

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Προµηθευτές και πιστωτές διάφοροι
Βραχυπρόθεσµα δάνεια

6

Τρέχουσες υποχρεώσεις από φόρους
και εισφορές
Έξοδα χρήσεως πληρωτέα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.

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. Στοιχεία των Αναµορφωµένων Ετήσιων Αποτελεσµάτων του 2006
Ο Όµιλος
Σηµ

Κύκλος εργασιών
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά κέρδη/(ζηµιές) εκµεταλλεύσεως
Άλλα έσοδα
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Άλλα έξοδα
Λειτουργικό κέρδος/(ζηµιά)

7

01/01/06
31/12/06

01/01/05
31/12/05

Η Εταιρεία
01/10/06
31/12/06

01/10/05
31/12/05

01/01/06
31/12/06

01/01/05
31/12/05

01/10/06
31/12/06

01/10/05
31/12/05

15.694.479,82

14.894.063,67

4.080.329,30

3.846.940,96

14.897.864,35

14.096.740,54

3.920.561,61

3.631.275,47

-12.562.167,66

-12.272.964,13

-3.300.649,14

-3.085.032,44

-11.915.875,84

-11.536.927,48

-3.169.002,46

-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

236.340,39

68.668,83

53.127,18

386.278,64

238.259,72

70.313,63

52.584,63

-1.561.075,27

-1.364.655,11

-433.431,64

-366.253,83

-1.362.059,11

-1.223.040,32

-363.864,45

-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

Έξοδα Χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας
Κέρδος/(ζηµιά) συνήθων εργασιών

-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

Αύξηση (µείωση) αξίας επενδύσεων
Κέρδος/(ζηµιά) προ φόρων

-248.629,86

-28.182,65

-366.796,16

-46.318,50

122.171,76

29.216,77

4.005,46

11.083,93

66.894,10

-44.000,64

-385.405,39

-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

-177.106,66

-239.801,22

-428.654,48

-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

-177.106,66

-239.801,22

-428.654,48

-130.394,75

366.060,18

45.241,45

9.855,84

-210,31

-0,0356

-0,0482

-0,0862

-0,0262

0,0736

0,0091

0,0020

0,0000

Φόρος εισοδήµατος
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) µετά φόρων

8

10

∆ικαίωµα µειοψηφίας
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) µετά φόρων που
αναλογούν στον Όµιλο
Κέρδος ανά µετοχή (σε Ευρώ)

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.
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ΙΙΙ. Αναµορφωµένη κατάσταση µεταβολών Καθαρής Θέσης
Περίοδος από 1/1/2006 έως 31/12/2006

Ο Όµιλος
Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπόλοιπα, κατά την 1 Ιανουαρίου 2006
Συµψηφισµός ζηµιών προηγ. Χρήσεων
Κέρδος χρήσης 2006
∆ιανοµή αποτελεσµάτων 2005
Αναλογία αποσβ. αναπροσαρµογής παγίων
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

4.474.319,40

Υπόλοιπα, κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006

7.258.340,36

∆ιαφορά από
έκδοση
µετοχών υπέρ
το άρτιο
2.317.275,16

∆ιαφορές
αναπρ/γής

2.914.645,27
-997.600,00

Τακτικό
Αποθεµατικό

Αποθεµατικά
φορολογικών
νόµων

422.472,72

728.817,34

-2.213.572,56
997.600,00
-177.106,66
-1.389,74
-43.971,22

8.643.957,33
0,00
-177.106,66
0,00
0,00
0,00

728.817,34

-1.438.440,18

8.466.850,67

Τακτικό
Αποθεµατικό

Αποθεµατικά
φορολογικών
νόµων

Αποτελέσµατα
εις νέον

422.472,72

728.817,34

422.472,72

728.817,34

1.389,74
43.971,22
-2.784.020,96

2.784.020,96
2.317.275,16

-823.004,47

423.862,46

Αποτελέσµατα
εις νέον

Σύνολο

Περίοδος από 1/1/2005 έως 31/12/2005

Ο Όµιλος
Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπόλοιπα, κατά την 1 Ιανουαρίου 2005
Κέρδος χρήσης 2005
Αναλογία αποσβ. αναπροσαρµογής παγίων
Αµοιβές ∆Σ
Υπόλοιπα, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.

4.474.319,40

∆ιαφορά από
έκδοση
µετοχών υπέρ
το άρτιο
2.317.275,16

∆ιαφορές
αναπρ/γής

2.958.941,27
-44.296,00

4.474.319,40

2.317.275,16

2.914.645,27

-1.943.067,34
-239.801,22
44.296,00
-75.000,00
-2.213.572,56

Σύνολο

8.958.758,55
-239.801,22
0,00
-75.000,00
8.643.957,33

Περίοδος από 1/1/2006 έως 31/12/2006

Η Εταιρία
Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπόλοιπα, κατά την 1 Ιανουαρίου 2006
Κέρδος χρήσης 2006
∆ιανοµή αποτελεσµάτων 2005
Αναλογία αποσβ. αναπροσαρµογής παγίων
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Υπόλοιπα, κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006

4.474.319,40

∆ιαφορά από
έκδοση
µετοχών υπέρ
το άρτιο

∆ιαφορές
αναπρ/γής

2.317.275,16

1.964.195,09

2.317.275,16

43.971,22
-2.784.020,96
-775.854,65

Τακτικό
Αποθεµατικό

Αποθεµατικά
φορολογικών
νόµων

422.472,72

728.817,34

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

728.817,34

1.849.882,95

Τακτικό
Αποθεµατικό

Αποθεµατικά
φορολογικών
νόµων

Αποτελέσµατα
εις νέον

422.472,72

728.817,34

422.472,72

728.817,34

1.389,74
2.784.020,96
7.258.340,36

423.862,46

Αποτελέσµατα
εις νέον

Σύνολο

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

Περίοδος από 1/1/2005 έως 31/12/2005

Η Εταιρία
Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπόλοιπα, κατά την 1 Ιανουαρίου 2005
Κέρδος χρήσης 2005
Αναλογία αποσβ. αναπροσαρµογής παγίων
Αµοιβές ∆Σ
Υπόλοιπα, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.

4.474.319,40

∆ιαφορά από
έκδοση
µετοχών υπέρ
το άρτιο
2.317.275,16

∆ιαφορές
αναπρ/γής

2.008.166,31
-43.971,22

4.474.319,40

2.317.275,16

1.964.195,09

1.514.971,06
45.241,45
43.971,22
-75.000,00
1.529.183,73

Σύνολο

11.466.021,99
45.241,45
0,00
-75.000,00
11.436.263,44

ΙV. Αναµορφωµένη κατάσταση Ταµειακών Ροών
ΟΜΙΛΟΣ
01/01/06
31/12/06

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01/05
31/12/05

01/01/06
31/12/06

01/01/05
31/12/05

66.894,10

-44.000,64

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

281.193,12
2.105.443,06
473.695,63

-338.834,89
1.368.970,64
418.445,95

-89.541,42
2.173.310,55
473.310,70

-158.836,81
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

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών
στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων
παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα

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

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (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

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις
λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και
λοιπών επενδύσεων

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές
µισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσµατα πληρωθέντα
Αµοιβές ∆Σ
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες (γ)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ)

-138.363,99

-73.336,25

-119.060,53

-42.361,05

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης
περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

190.289,54
51.925,55

263.625,79
190.289,54

167.249,68
48.189,15

209.610,73
167.249,68

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.

V. Βάση Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων.
Η Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ (η ¨Εταιρεία¨) είναι ανώνυµη εταιρεία εγγεγραµµένη στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το
1974, έχει την έδρα της στον Ασπρόπυργο Αττικής και το αντικείµενο εργασιών της είναι η παραγωγή
και εµπορία πλαστικών δοχείων – φιαλών και σάκων απορρηµάτων.
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας καλύπτουν την θυγατρική της εταιρεία
POLYPACK AE (ο ¨Όµιλος Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ¨). Η θυγατρική της εταιρεία διοικείται και ελέγχεται
άµεσα από την Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ µε την κατοχή όλων των µετοχών της.
Συγγενείς εταιρείες είναι εκείνες οι εταιρείες επί των οποίων ο Όµιλος ασκεί σηµαντική επιρροή αλλά
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθούν ως θυγατρικές. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις του Οµίλου περιλαµβάνουν την αναλογία του Οµίλου επί των κερδών και των ζηµιών
των συγγενών εταιρειών, µε βάση την µέθοδο της καθαρής θέσης.
Τα διεταιρικά υπόλοιπα και οι διεταιρικές συναλλαγές καθώς και τα κέρδη του Οµίλου, που έχουν
προκύψει από διεταιρικές συναλλαγές και δεν έχουν πραγµατοποιηθεί ακόµη (σε επίπεδο Οµίλου),
απαλείφονται κατά την σύνταξη των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 31
Μαΐου 2007.
Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
(∆ΠΧΠ), που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οικονοµικές αυτές καταστάσεις έχουν
συνταχθεί βάσει της αρχής της εύλογης αξίας και του ιστορικού κόστους και είναι εκφρασµένες σε
Ευρώ.

VI. ∆οµή του Οµίλου
Οι εταιρείες του Οµίλου και τα ποσοστά συµµετοχής της κάθε εταιρίας που ενοποιούνται στις
οικονοµικές καταστάσεις είναι οι ακόλουθες:
Εταιρεία

Ποσοστό
Συµµετοχής

Μέθοδος Ενοποίησης

Έδρα

POLYPACK A.E.

100%

οριζόντια

Ελλάδα

ELOPAK A.E.

49%

Καθαρή Θέση βάση ∆ΛΠ

Ελλάδα

Η Εταιρεία επίσης συµµετέχει στην εταιρεία ECOTURN ΑΕ µε ποσοστό 15%. Η αποτίµηση αυτής της
συµµετοχής έχει γίνει µε 0,01 ευρώ κατόπιν απόφασης της εταιρείας για την πορεία των εργασιών της.

VII. Λογιστικές Αρχές
1. Πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα κτήρια και τα οικόπεδα απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στην εύλογη αξία τους όπως
αυτή εκτιµήθηκε από ανεξάρτητο προσοδοφόρο εκτιµητή κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΛΠ
(31 ∆εκεµβρίου 2003). Τα υπόλοιπα πάγια στοιχεία της εταιρείας απεικονίζονται στις οικονοµικές
καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς τους. Οι αξίες αυτές απεικονίζονται µειωµένες κατά (α) τις
συσσωρευµένες αποσβέσεις και (β) την τυχόν απαξίωση τους.
Οι δαπάνες, που διενεργούνται για την αντικατάσταση σηµαντικών συστατικών στοιχείων των παγίων,
κεφαλαιοποιούνται. Οι υπόλοιπες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση µε τα πάγια περιουσιακά
στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται µόνον όταν αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που αναµένεται
ότι θα προκύψουν από την εκµετάλλευση των επηρεαζόµενων στοιχείων. Όλες οι άλλες δαπάνες
συντήρησης, επιδιόρθωσης κλπ των παγίων καταχωρούνται στον λογαριασµό αποτελεσµάτων ως
έξοδο, κατά τον χρόνο της πραγµατοποίησης τους.
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν το λογαριασµό αποτελεσµάτων, µε βάση την σταθερή µέθοδο απόσβεσης,
καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Οι
εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής, κατά κατηγορία
παγίων, έχει ως εξής:
Κτίρια
Μηχανήµατα
Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
Άϋλα στοιχεία

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

έτη
έτη
έτη
έτη
έτη

2. Αποθέµατα
Τα αποθέµατα απεικονίζονται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως ή παραγωγής τους
κα της ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης, µειωµένη
κατά το κόστος διάθεσης των αποθεµάτων. Το κόστος των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε τη µέθοδο
του σταθµικού µέσου όρου και περιλαµβάνει τις δαπάνες απόκτησης των αποθεµάτων, τις δαπάνες
παραγωγής τους (εφόσον πρόκειται για ιδιοπαραγώµενα προϊόντα) και τις δαπάνες µεταφοράς τους
στην τοποθεσία που βρίσκονται.

3. Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις απεικονίζονται µειωµένες κατά τη ζηµιά που προκύπτει από τις πιθανολογούµενες
επισφάλειες.

4. ∆ιαθέσιµα
Τα διαθέσιµα περιλαµβάνουν και τα ισοδύναµα των ταµειακών διαθεσίµων, όπως είναι οι καταθέσεις
όψεως.

5. Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα
Οι συναλλαγές που είναι εκφρασµένες σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε ευρώ µε τη
συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Κατά την ηµεροµηνία
σύνταξης του ισολογισµού, οι υποχρεώσεις που είναι σε ξένα νοµίσµατα, µετατρέπονται σε ευρώ µε
τη συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία αυτή. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που
προκύπτουν από την µετατροπή καταχωρούνται στον λογαριασµό των αποτελεσµάτων.

6. Μερίσµατα
Τα πληρωτέα µερίσµατα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά τον χρόνο έγκρισής τους από την γενική
συνέλευση των µετόχων.

7. ∆ικαιώµατα εργαζοµένων
Η υποχρέωση του Οµίλου προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται από τον Όµιλο, για την µελλοντική
καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσµετράται και
απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζοµένου,
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, προεξοφλούµενο στην παρούσα αξία, σε σχέση µε τον
προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του. Το χρησιµοποιούµενο επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο µε 4%.

8. Προβλέψεις
Οι προβλέψεις δηµιουργούνται όταν ο Όµιλος έχει νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, ως αποτέλεσµα
παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονοµικού οφέλους για την
τακτοποίηση της υποχρέωσης.

9. Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία
Τα βασικά χρηµατοοικονοµικά εργαλεία του Οµίλου είναι τα µετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι
βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. ∆εδοµένης της βραχυπρόθεσµης φύσεως των εργαλείων
αυτών, η διοίκηση του Οµίλου πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους ουσιαστικά ταυτίζεται µε την αξία στην
οποία απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία του Οµίλου. Επιπρόσθετα, η διοίκηση του Οµίλου πιστεύει
ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση µε τα συναφθέντα δάνεια ισοδυναµούν µε τα τρέχοντα
εύλογα επιτόκια της αγοράς και, συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε
προσαρµογής της αξίας στην οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές. Ο Όµιλος Ε. ΠΑΪΡΗΣ
ΑΒΕΕ δεν χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά παράγωγα.

10. Έσοδα
10α. Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται (καταχωρούνται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων),
όταν οι βασικοί κίνδυνοι και τα οφέλη, που διασυνδέονται µε την ιδιοκτησία των αγαθών, έχουν

µεταβιβαστεί στον αγοραστή. Τα έσοδα δεν αναγνωρίζονται, εάν υπάρχει σηµαντική αβεβαιότητα,
όσον αφορά την ανάκτηση του οφειλόµενου τιµήµατος ή την ενδεχόµενη επιστροφή των αγαθών.

10β. Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις όταν υπάρχει εύλογη
διασφάλιση ότι θα εισπραχθούν και ότι ο Όµιλος θα συµµορφωθεί µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
που έχουν τεθεί για την καταβολή τους. Οι επιχορηγήσεις που καλύπτουν πραγµατοποιθείσες δαπάνες
καταχωρούνται ως έσοδο της περιόδου εντός της οποίας πραγµατοποιήθηκαν οι επιχορηγούµενες
δαπάνες. Οι επιχορηγήσεις που καλύπτουν το κόστος αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων
αναγνωρίζονται ως έσοδο και καταχωρείται στον λογαριασµό των αποτελεσµάτων, κατά την διάρκεια
της απόσβεσης του επιχορηγηθέντος περιουσιακού στοιχείου µε βάση τους συντελεστές που ορίζει η
φορολογική νοµοθεσία.
10γ. Έσοδα από µερίσµατα
Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της διανοµής τους.
11. Έξοδα
11α. Λειτουργικές µισθώσεις
Οι πληρωµές που γίνονται βάση λειτουργικών µισθώσεων καταχωρούνται στον λογαριασµό
αποτελεσµάτων ως έξοδα, κατά τον χρόνο χρήσεως του µισθίου.
11β. Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις αντιµετωπίζονται ως δανειακές συµβάσεις, µε συνέπεια να
απεικονίζονται τα µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία ως περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου (και να
αποσβένονται), µε αντίστοιχη αναγνώριση της χρηµατοδοτικής υποχρέωσης προς τον εκµισθωτή ή
τους εκµισθωτές. Το κόστος της χρηµατοδότησης καταχωρείται στον λογαριασµό των αποτελεσµάτων
ως έξοδο, κατά τον χρόνο που καθίσταται δεδουλευµένο.
11γ. Κόστος χρηµατοδότησης
Το καθαρό κόστος χρηµατοδότησης αποτελείται από τους δεδουλευµένους τόκους επί των
συναφθέντων δανείων, που υπολογίζονται βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου, µετά την
αφαίρεση των δεδουλευµένων πιστωτικών τόκων, που προκύπτουν από τη βραχυπρόθεσµη επένδυση
των διαθεσίµων.
12. Φόρος εισοδήµατος
Η επιβάρυνση της χρήσης µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους
ετεροχρονισµένους φόρους, δηλαδή τους φόρους (ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις), που σχετίζονται µε
τα απεικονιζόµενα στην τρέχουσα χρήση κέρδη (ή ζηµιές) αλλά θα καταλογισθούν από τις
φορολογικές αρχές σε µελλοντικές χρήσεις. Ο φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στον λογαριασµό
αποτελεσµάτων, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα
ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια
κεφάλαια.

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος είναι πληρωτέοι φόροι επί του φορολογητέου εισοδήµατος της
χρήσης, βάσει των θεσπισµένων συντελεστών φόρου κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, και οι
τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες χρήσεις. Ο Όµιλος κάνει πρόβλεψη
λογιστικών διαφορών που µπορεί να προκύψουν από τον έλεγχο των φορολογικών αρχών. Η
πρόβλεψη αυτή έχει υπολογιστεί µε βάσει ιστορικά δεδοµένα.
Οι ετεροχρονισµένοι φόροι εισοδήµατος υπολογίζονται, βάσει των θεσπισµένων συντελεστών φόρου
που θα ισχύουν κατά τον χρόνο καταλογισµού τους, επί της διαφοράς µεταξύ της λογιστικής και της
φορολογικής βάσεως των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, στο βαθµό που οι
διαφορές αυτές συνθέτουν ετεροχρονισµούς, που θα εξαλειφθούν στο µέλλον.
Οι ετεροχρονισµένες φορολογικές απαιτήσεις κατά των φορολογικών αρχών αναγνωρίζονται µόνο
στην έκταση στην οποία είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν µελλοντικά κέρδη, που θα προσδώσουν
φορολογικές υποχρεώσεις µε τις οποίες θα µπορέσουν να συµψηφισθούν οι ετεροχρονισµένες
φορολογικές απαιτήσεις. Οι ετεροχρονισµένες φορολογικές απαιτήσεις µειώνονται κατά την έκταση
στην οποία δεν είναι πλέον προφανές ότι η σχετική µελλοντική φορολογική ελάφρυνση θα
εξασφαλισθεί.

13. Τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων του Οµίλου
«Τοµέας» ή «τµήµα» των δραστηριοτήτων του Οµίλου είναι κάθε διακεκριµένη επιχειρηµατική
δραστηριότητα µε ιδιάζοντα χαρακτηριστικά ως προς την φύση της δραστηριότητας και τους
επιχειρηµατικούς κινδύνους που συνεπάγεται (επιχειρηµατικός τοµέας). Ανάλογη διάκριση γίνεται µε
βάση το επιχειρηµατικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται η δραστηριότητα (γεωγραφικός τοµέας).
Ο Όµιλος Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ έχει ένα και µόνο επιχειρηµατικό τοµέα δραστηριοτήτων και
συγκεκριµένα, εκείνον της παραγωγής και διάθεσης πλαστικών δοχείων – φιαλών και σάκων
απορρηµάτων. Συνεκτιµώντας τους επιχειρηµατικούς κινδύνους και την γεωγραφική κατάτµηση των
δραστηριοτήτων του Οµίλου που είναι κατά κύριο λόγο στην εσωτερική αγορά, δεν θεωρείτε ότι θα
πρέπει να γίνει κάποια τµηµατοποίηση.

14. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να
έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου.

15. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
∆εν υπάρχουν σηµαντικές ενδεχόµενες υποχρεώσεις.

VIII. Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις
1. Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και του Οµίλου αναλύονται ως εξής:
Πίνακας µεταβολών περιόδου από 1/1/2006 έως 31/12/2006.
Ο Όµιλος
Γήπεδα και
οικόπεδα

Κτίρια και
τεχνικά έργα

Μηχανήµατα
και λοιπός
εξοπλισµός

Μεταφορικά
µέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

Σύνολο

Αξία κτήσεως
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005
Προσθήκες χρήσης 2006
Μεταφορές από "υπό εκτέλεση"
Εκποιήσεις χρήσης 2006
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 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

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005
Αποσβέσεις χρήσης 2006
Εκποιήσεις χρήσης 2006
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 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

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 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

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.

Πίνακας µεταβολών περιόδου από 1/1/2005 έως 31/12/2005.
Ο Όµιλος
Γήπεδα και
οικόπεδα

Κτίρια και
τεχνικά έργα

Μηχανήµατα και
λοιπός
εξοπλισµός

Μεταφορικά
µέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

Σύνολο

Αξία κτήσεως
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004
Προσθήκες χρήσης 2005
Μεταφορές από "υπό εκτέλεση"
Εκποιήσεις χρήσης 2005
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005

4.505.986
0
0
0
4.505.986

5.110.835
270.497
51.774
0
5.433.107

20.190.760
1.027.028
78.548
302.583
20.993.753

844.310
88.470
9.000
92.193
849.587

1.209.526
65.102
13.555
1.037
1.287.147

42.000
201.050
-152.877
0
90.173

31.903.417
1.652.147
0
395.812
33.159.751

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004
Αποσβέσεις χρήσης 2005
Εκποιήσεις χρήσης 2005
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005

0
0
0
0

3.341.040
314.102
0
3.655.141

15.091.543
1.021.732
121.532
15.991.743

458.847
113.386
82.114
490.119

922.417
133.109
0
1.055.527

0
0
0
0

19.813.847
1.582.329
203.646
21.192.530

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005

4.505.986
4.505.986

1.769.796
1.777.965

5.099.217
5.002.010

385.462
359.467

287.109
231.620

42.000
90.173

12.089.570
11.967.221

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.

Πίνακας µεταβολών περιόδου από 1/1/2006 έως 31/12/2006.
Η Εταιρία
Γήπεδα και
οικόπεδα
Αξία κτήσεως
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005
Προσθήκες χρήσης 2006
Μεταφορές από "υπό εκτέλεση"
Εκποιήσεις χρήσης 2006
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006

Μηχανήµατα
και λοιπός
εξοπλισµός

3.105.986,00

5.007.747,13
161.822,29
36.677,79

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

3.105.986,00
3.105.986,00

1.724.004,15
1.597.131,62

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005
Αποσβέσεις χρήσης 2006
Εκποιήσεις χρήσης 2006
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006
Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006

Κτίρια και
τεχνικά έργα

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.

Μεταφορικά
µέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

Σύνολο

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

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

9.618.761,03
9.589.361,37

12.358.046,58

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

1.054.669,73

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

4.161.917,76
4.171.939,74

351.633,49
368.492,95

222.046,84
162.489,95

53.172,79
183.321,11

Πίνακας µεταβολών περιόδου από 1/1/2005 έως 31/12/2005.
Η Εταιρία
Γήπεδα και
οικόπεδα
Αξία κτήσεως
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004
Προσθήκες χρήσης 2005
Μεταφορές από "υπό εκτέλεση"
Εκποιήσεις χρήσης 2005
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005

Κτίρια και
τεχνικά έργα

3.105.986

3.105.986

Μηχανήµατα
και λοιπός
εξοπλισµός

Μεταφορικά
µέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

Σύνολο

4.691.115
264.858
51.774
0
5.007.747

14.661.977
1.021.548
78.548
236.330
15.525.744

745.319
88.470
9.000
92.193
750.595

1.082.886
64.128
13.555
1.037
1.159.533

5.000
201.050
-152.877
0
53.173

24.292.283
1.640.054
0
329.559
25.602.778

2.975.379
308.364

371.010
110.066
82.114
398.962

812.445
125.040
937.486

0
0
0
0

14.699.562
1.436.427
151.973
15.984.017

374.309
351.633

270.441
222.047

5.000
53.173

9.592.720
9.618.761

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004
Αποσβέσεις χρήσης 2005
Εκποιήσεις χρήσης 2005
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005

0

3.283.743

10.540.728
892.957
69.859
11.363.826

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005

3.105.986
3.105.986

1.715.735
1.724.004

4.121.250
4.161.918

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.
∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας και του Οµίλου.

2. Ασώµατα Πάγια
Τα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και του Οµίλου αναλύονται ως εξής:
Πίνακας µεταβολών περιόδου από 1/1/2006 έως 31/12/2006.
Ο Όµιλος

Η Εταιρία

Αξία κτήσεως
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005
Προσθήκες χρήσης 2006
Μεταφορές από "υπό εκτέλεση"
Εκποιήσεις χρήσης 2006
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006

495.115
221
0
0
495.336

490.121
221
0
0
490.342

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005
Αποσβέσεις χρήσης 2006
Εκποιήσεις χρήσης 2006
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006

357.115
73.673
0
430.788

352.121
73.673
0
425.794

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006

138.000
64.548

138.000
64.548

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.
Πίνακας µεταβολών περιόδου από 1/1/2005 έως 31/12/2005.
Ο Όµιλος

Η Εταιρία

Αξία κτήσεως
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004
Προσθήκες χρήσης 2005
Μεταφορές από "υπό εκτέλεση"
Εκποιήσεις χρήσης 2005
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005

524.406
105
0
29.396
495.115

29.396
490.121

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004
Αποσβέσεις χρήσης 2005
Εκποιήσεις χρήσης 2005
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005

269.843
87.272
0
357.115

264.850
87.272
0
352.121

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005

254.563
138.000

254.563
138.000

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.

519.412
105

3. Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις
Η αξία των συµµετοχών, µε τα αντίστοιχα ποσοστά που έχει η Εταιρία και εµφανίζονται στις
οικονοµικές της καταστάσεις είναι η εξής:
Εταιρεία

Ποσοστό
Συµµετοχής

POLYPACK A.E.

100%

3.913.749,50

ELOPAK A.E.

49%

2.842.000,00

Αξία Συµµετοχής

Η αξία της συµµετοχής της Εταιρείας στην Polypack Α.Ε., αυξήθηκε κατά 1.582.400 ευρώ, µε
απόφαση που πήρε η Γενική Συνέλευση της Polypack Α.Ε. στις 30 Ιουνίου 2006 και εγκρίθηκε από
την Νοµαρχία Αθηνών στις 20 Ιουλίου 2006. Η αύξηση αυτή έγινε µε την κεφαλαιοποίηση ισόποσων
υποχρεώσεων της θυγατρικής προς την µητρική εταιρεία.
Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις η εταιρεία Polypack AE ενοποιείτε µε την µέθοδο της
οριζόντιας ενοποίησης και η εταιρεία Elopak AE µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. Το αποτέλεσµα
της ενοποίησης της εταιρίας Elopak AE στις αναµορφωµένες οικονοµικές καταστάσεις εµφανίζετε
στην κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης στην γραµµή «Αύξηση (µείωση) αξίας επενδύσεων» και δεν
εµφανίζετε ξεχωριστά στον πίνακα µεταβολών της Καθαρής Θέσης. Αναλυτικότερα η αποτίµηση της
εταιρείας Elopak έγινε ως εξής:

Καθαρή θέση
Ποσοστό συµµετοχής
Αξία συµµετοχής

31/12/2006

31/12/2005

Μεταβολή

4.467.894
49%
2.189.268

5.224.632
49%
2.560.070

-756.738
49%
-370.802

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.

4. Αποθέµατα
Τα αποθέµατα της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006 και την αντίστοιχη
ηµεροµηνία του προηγούµενου έτους, ήταν τα εξής:
Ο Όµιλος
31/12/2006
31/12/2005
Εµπορεύµατα
Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελήυποπροϊόντα και υπολείµµατα
Πρώτες & βοηθητικές ύλες,
αναλώσιµα υλικά ανταλλακτικά,
καύσιµα & είδη συσκευασίας
Σύνολο

Η Εταιρία
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

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.

5. Χρεώστες διάφοροι
Η ανάλυση των απαιτήσεων που εµφανίζονται στον Ισολογισµό ως «Χρεώστες διάφοροι» είναι:
Ο Όµιλος
31/12/2006
31/12/2005
Γραµµάτια εισπρακτέα
Γραµµάτια σε καθυστέρηση
Επιταγές εισπρακτέες
(µεταχρονολογηµένες)
Επιταγές σε καθυστέρηση
(σφραγισµένες)
Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά
συνδεδεµένων επιχειρήσεων
Βραχ/σµες απ/σεις κατά λοιπών
συµµετοχικού ενδιαφέροντος
επιχ/σεων
Λοιποί χρεώστες διάφοροι

Η Εταιρία
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

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.

6. Προµηθευτές και πιστωτές διάφοροι
Η ανάλυση των υποχρεώσεων που εµφανίζονται στον Ισολογισµό ως «Προµηθευτές και πιστωτές
διάφοροι» είναι:

Προµηθευτές
Γραµµάτια πληρωτέα και
υποσχετικές
Επιταγές πληρωτέες
(Μεταχρονολογηµένες)
Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες
επιχειρήσεις
Υποχρεώσεις σε λοιπές
συµµετοχικού ενδιαφέροντος
επιχ/σεις
Μερίσµατα πληρωτέα
Λοιποί πιστωτές διάφοροι

Ο Όµιλος
31/12/2006
31/12/2005

Η Εταιρία
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

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.

7. Άλλα έσοδα
Τα άλλα έσοδα της Εταιρείας και του Οµίλου αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
Ο Όµιλος
31/12/2006
31/12/2005
Συναλλαγµατικές διαφορές
Κέρδη από την εκποίηση παγίων
Αναγνωρισθέντα έσοδα
επιχορηγήσεων
Έσοδα προηγούµενων χρήσεων
Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών
Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα
πωλήσεων
Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών
Έσοδα από ιδιοπαραγωγή παγίων
και αυτοπαράδοση αποθεµάτων
Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Λοιπά έκτακτα κέρδη

Η Εταιρία
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

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.

8. Άλλα έξοδα
Τα άλλα έξοδα της Εταιρείας και του Οµίλου αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
Ο Όµιλος
31/12/2006
31/12/2005
1.332,95
50.900,00
392,78
3.048,26

Συναλλαγµατικές διαφορές
Ζηµιές από την εκποίηση παγίων
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
Λοιπά έξοδα

6.433,72
1.564,89
58.346,26
6.856,21

Η Εταιρία
31/12/2006
31/12/2005
1.332,95
50.900,00
387,46
2.471,67

6.207,56
1.564,89
34.317,16
6.263,27

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.

9. Οι εργαζόµενοι στην Εταιρεία και τον Όµιλο – το Κόστος Μισθοδοσίας
Ο αριθµός των εργαζοµένων στην Εταιρεία και τον Όµιλο καθώς και το κόστος της µισθοδοσίας κατά
το 2006 και το 2005 ήταν :

Αριθµός εργαζοµένων
Κόστος µισθοδοσίας

Ο Όµιλος
31/12/2006
31/12/2005

Η Εταιρία
31/12/2006
31/12/2005

130
3.566.035,02

126
3.404.770,51

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.

149
3.743.752,00

142
3.569.232,00

Η Εταιρία εκτός από τις βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους της, δεν προσφέρει
κάποιες επιπλέον παροχές σε αυτούς. ∆εν έχει αναλάβει κάποια υποχρέωση απέναντι τους για
επιπλέον παροχές µετά την έξοδο τους από την υπηρεσία ή να δώσει κάποιες µακροπρόθεσµες
παροχές µέσω κάποιου προγράµµατος.
Η εταιρεία κάθε χρόνο κάνει αναλογιστική µελέτη, βάση της οποίας υπολογίζετε η υποχρέωση που
έχει προς τους εργαζοµένους της σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19. Οι παραδοχές αυτής της µελέτης είναι οι
εξής:
Α. ∆ηµογραφικές παραδοχές
i) ως πίνακας θνησιµότητας χρησιµοποιήθηκε ο νέος Ελληνικός Πίνακας Θνησιµότητας του 1990 για
τους άνδρες και τις γυναίκες (Υπ.Απ. Κ3-3974/99).
ii) για την κινητικότητα του προσωπικού σε µακροχρόνια βάση χρησιµοποιήθηκαν τα εξής στοιχεία:
Ηλικιακές
Οµάδες

Οικιοθελής
αποχώρηση

Απόλυση

Έως 40
41 - 50
51 και άνω

13%
12%
5%

6%
6%
3%

iii) για την ηλικία κανονικής συνταξιοδότησης για τους φορείς Κύριας Ασφάλισης χρησιµοποιήθηκαν
οι κανονιστικές διατάξεις του Ταµείου Κύριας Ασφάλισης κάθε εργαζοµένου.
iv) για την ηλικία κανονικής συνταξιοδότησης για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα έγινε
µείωση κατά 5 έτη της κανονικής ηλικίας συνταξιοδότησης.
Β. Οικονοµικές παραδοχές
i) ως µέσος ετήσιος ρυθµός µακροχρόνιας αύξησης πληθωρισµού ορίστηκε το 2%, βάση του
προγράµµατος σύγκλισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Στρατηγική της Λιισσαβόνας).
ii) ως µέση ετήσια µακροχρόνια αύξηση του ΑΕΠ ορίστηκε το 3%, βάση του προγράµµατος
σύγκλισης του υπουργείου οικονοµικών µε τις οικονοµίες των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής
ζώνης.
iii) ως µέση ετήσια µακροχρόνια αύξηση του µισθολογίου που λαµβάνεται υπόψη για την αποζηµίωση
του Ν.2112 ορίστηκε το 3,5% (πληθωρισµός x ½ x ΑΕΠ).
iv) ως προεξοφλητικό επιτόκιο ορίστηκε το 4%.
v) ως απόδοση των επενδύσεων ορίστηκε η ίδια µε το προεξοφλητικό επιτόκιο.
vi) δεν υπήρχαν περιουσιακά στοιχεία για την αποζηµίωση του Ν.2112/20 κατά την 31/12/2006.
Γ. Άλλες παραδοχές
i) για το ύψος της αποζηµίωσης έγινε εφαρµογή των νοµοθετικών διατάξεων του Ν.2112/20 χωρίς να
ληφθεί υπόψη το ανώτατο όριο των µηνιαίων αποδοχών στους µισθωτούς.
ii) η ηµεροµηνία αποτίµησης ήταν η 31/12/2006.
iii) τα σχετικά πληθυσµιακά στοιχεία συγκεντρώθηκαν, καταγράφηκαν και αποστάληκαν στην εταιρία
για την εκπόνηση της αναλογιστικής µελέτης µε σηµείο αναφοράς την 31/12/2006.
iv) ως γενική αρχή του υπολογισµού των αναλογιστικών µεγεθών έγινε δεκτή η αρχή της
συνεχιζόµενης επιχειρηµατικής δραστηριότητας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 1 παρ.23.
v) ως αναλογιστική µέθοδος αποτίµησης χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της Προβεβληµένης
Πιστούµενης Μονάδος (Projected Unit Credit Method).
Η σύνοψη των αποτελεσµάτων της είναι η εξής:

Ο Όµιλος

Παρούσα αξία ∆έσµευσης Καθορισµένων Παροχών
Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων προγράµµατος
Κατάσταση Αποθεµατοποίησης
Μη καταχωρηµένο κόστος προϋπηρεσίας
Μη καταχωρηµένα αναλογιστικά (κέρδη) / ζηµίες
Υποχρέωση Καταχωρηµένη στον Ισολογισµό

Η Εταιρία

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

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.

10. Φόροι Εισοδήµατος
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων προσδιορίσθηκε ως εξής:
Ο Όµιλος
31/12/2006
31/12/2005
Κέρδη προ φόρων, βάση
φορολογικών αποτελεσµάτων
Φορολογικός συντελεστής
Φόρος εισοδήµατος, βάσει του
ονοµαστικού συντελεστή
Πρόσθετοι φόροι προηγούµενων
χρήσεων
Φόρος επί µη φορολογικά
εκπεστέων δαπανών
Αποτίµηση ετεροχρονισµένων
φορολογικών απαιτήσεων και
υποχρεώσεων

Η Εταιρία
31/12/2006
31/12/2005

257.047,98

-225.946,64

466.539,52
29%

96.346,55
32%

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

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.
Ο φόρος εισοδήµατος του Οµίλου δεν έχει υπολογιστεί µε βάση τον φορολογικό συντελεστή γιατί η
θυγατρική εταιρεία Polypack AE παρουσίαζε ζηµιές το αντίστοιχο εξάµηνο. Το ποσό του φόρου
εισοδήµατος αποτελεί το αλγεβρικό άθροισµα που προκύπτει από την ενοποίηση των εταιρειών.
Το γεγονός ότι σε ορισµένες περιπτώσεις τα έσοδα και τα έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε χρόνο
διαφορετικό από το χρόνο που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα εκπίπτονται, για να
προσδιορίσουµε το φορολογητέο εισόδηµα, δηµιουργήθηκε η ανάγκη να αναγνωρίσουµε λογιστικά
ετεροχρονισµένες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις.
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για την τρέχουσα χρήση και τις χρήσεις του
2004 και 2005. Η θυγατρική της, Polypack ΑΕ βρίσκετε σε διαδικασία ελέγχου από τις φορολογικές
αρχές για τις χρήσεις του 2003 και του 2004. Τα αποτελέσµατα αυτού του ελέγχου δεν είναι ακόµα

γνωστά και κατά συνέπεια το εισόδηµα της δεν µπορεί να θεωρηθεί οριστικό. Ο Όµιλος έχει κάνει
πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου µε βάση την µέχρι τώρα έκβαση τους για κάθε εταιρεία.

11. Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αφορούν την Εταιρεία και σχετίζονται µε επενδύσεις που έγιναν την
περίοδο από το 1996 έως το 2004 και επιχορηγήθηκαν σε ποσοστό 40%. Οι επιχορηγήσεις αυτές
αναγνωρίζονται ως έσοδα παράλληλα µε την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων που
επιδοτήθηκαν. Ανάλογα µε τις διατάξεις του νόµου, στα πλαίσια του οποίου έγινε η επιχορήγηση,
ισχύουν ορισµένοι περιορισµοί ως προς τη µεταβίβαση των επιχορηγηθέντων πάγιων στοιχείων. Κατά
τους διενεργηθέντες από τις αρµόδιες αρχές, κατά καιρούς, ελέγχους, δεν εντοπίσθηκε περίπτωση µη
συµµόρφωσης µε τους περιορισµούς αυτούς.
Η κίνηση του λογαριασµού των επιχορηγήσεων, εντός του 2006, ήταν η εξής:

Επιχορηγήσεις κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005

Ο Όµιλος

Η Εταιρία

31/12/2006

31/12/2006

410.809,00

410.809,00

Έσοδο που αναγνωρίστηκε την χρήση του 2006

-87.701,95

-87.701,95

Επιχορηγήσεις κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2006

323.107,05

323.107,05

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.
Η επιχείρηση έχει ενταχθεί στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, στο επιχειρησιακό πρόγραµµα
«Ανταγωνιστικότητα». Το συνολικό ποσό της επένδυσης που έχει εγκριθεί είναι 1.873.640,00 ευρώ
και θα καλυφθεί µε ιδία συµµετοχή κατά 1.030.502,00 ευρώ και δηµόσια χρηµατοδότηση κατά
843.138,00 ευρώ.

12. Κέρδη ανά Μετοχή
Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε την διαίρεση του αναλογούντος στους µετόχους της Εταιρείας
και του Οµίλου κέρδους, µε τον σταθµισµένο µέσο όρο των σε κυκλοφορία µετοχών κατά την
διάρκεια της χρήσεως.

Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους µετόχους
Σταθµισµένος Μέσος Όρος των σε κυκλοφορία
µετοχών
Κέρδη ανά µετοχή

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.

Ο Όµιλος

Η Εταιρία

31/12/2006

31/12/2006

193.694,96

366.060,18

4.971.466

4.971.466

0,0390

0,0736

Επισηµαίνεται ότι δεν υπάρχει ανειληµµένη υποχρέωση προς έκδοση νέων µετοχών στο µέλλον και
συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τον υπολογισµό και την παράθεση άλλου δείκτη κερδών
ανά µετοχή (δηλαδή δείκτη που να λαµβάνει υπόψη την ύπαρξη δυνητικών µετοχών)

13. Ετεροχρονισµένες Φορολογικές Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις
Ο υπολογισµός των ετεροχρονισµένων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων διενεργείται στο
επίπεδο της κάθε εταιρείας του Οµίλου και, στο βαθµό που προκύπτουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις,
συµψηφίζονται µεταξύ τους (στο επίπεδο της κάθε εταιρείας). Για την θυγατρική εταιρεία Polypack
ΑΕ δεν έχουν λογιστεί ετεροχρονισµένες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις γιατί έχει προς
συµψηφισµό υπόλοιπο φορολογικών ζηµιών από προηγούµενες χρήσεις.
Οι αναγνωρισθείσες ετεροχρονισµένες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις ανάγονται στις εξής
αιτίες:

Πρόβλεψη φόρου εισοδήµατος 2006
Από την άµεση λογιστική απόσβεση άυλων
περιουσιακών στοιχείων, που φορολογικά αποσβένονται
στην πενταετία
Από την λογιστική αναγνώριση της αποµείωσης της
αξίας επενδύσεων, που φορολογικά εκπίπτεται κατά το
χρόνο της εκποίησης της επένδυσης
Από την λογιστική αναγνώριση των υποχρεώσεων προς
τους εργαζοµένους, που εκπίπτονται φορολογικά κατά
τον χρόνο της καταβολής τους
Από την αποτίµηση απαιτήσεων
Από την αποτίµηση υποχρεώσεων
Από την αποτίµηση µετοχών
Από αδιανέµητα αποθεµατικά που θα φορολογηθούν µε
την διανοµή τους
Από την χρηµατοδοτική µισθωση παγίων
Από διάφορους ετεροχρονισµούς µεταξύ λογιστικών
κερδών και φορολογητέου εισοδήµατος
Φόροι εισοδήµατος, που θα επιβαρύνουν λογιστικά
επόµενες χρήσεις

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

Η Εταιρία
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

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.

14. Συναλλαγές και Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις από και προς Συνδεδεµένα Πρόσωπα
Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης και τα
υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στην λήξη της τρέχουσας περιόδου, που
έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24,
είναι οι εξής:

Ο Όµιλος
α)
β)
γ)
δ)
ε)
στ)
ζ)

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη
Υποχρεώσεις από συνδεδεµένα µέρη
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και
µελών της ∆ιοίκησης
Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και µέλη
της ∆ιοίκησης
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη
της ∆ιοίκησης

-

Η Εταιρία
1.203.152,26
80.446,20
1.628.664,53
49.134,08

496.929,71
-

424.862,42
-

110.290,51

105.962,32

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.
Οι συναλλαγές της εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µέρη κατά εταιρεία αναλύονται ως εξής:

Εταιρία

Πωλήσεις προς
συνδεδεµένες
εταιρίες

Αγορές από
συνδεδεµένες
εταιρίες

Απαιτήσεις
από
συνδεδεµένες
εταιρίες

Υποχρεώσεις
προς
συνδεδεµένες
εταιρίες

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

Σύνολο

1.203.152,26

80.446,20

1.628.664,53

49.134,08

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.

15. Ανάλυση ταµιακών διαθεσίµων
Τα ταµιακά διαθέσιµα αναλύονται ως εξής:
Ο Όµιλος
31/12/2006
31/12/2005
Χρηµατικά διαθέσιµα
(ταµείο)
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

Η Εταιρία
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

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.

IX. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού γεγονότα.
∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα του ισολογισµού της 31ης ∆εκεµβρίου 2006 γεγονότα, που να αφορούν
είτε την Εταιρεία είτε τον Όµιλο, στα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Λογιστικά
Πρότυπα (∆ΠΧΠ).

Χ. Έκθεση απολογισµού του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επί των πεπραγµένων της
διαχειριστικής χρήσης του 2006.
(Απόσπασµα από τα πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου)
Κύριοι Μέτοχοι,
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την τιµή να υποβάλλει υπό την κρίσιν σας για έγκριση σύµφωνα µε το
καταστατικό της εταιρίας τις Οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Οµίλου για την χρήση του
2006 που καλύπτει το χρονικό διάστηµα από 01/01/2006 έως 31/12/2006 µαζί µε την επεξηγηµατική
έκθεση του άρθρου 11α του Ν.3371/2005, το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή καθώς και την
παρούσα έκθεση των πεπραγµένων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά τη Συνεδρίαση της 31ης Μαΐου 2007.
Κατά την διερεύνηση των υποβαλλόµενων οικονοµικών καταστάσεων του οποίου πλήρες και ακριβές
αντίγραφο έχετε στα χέρια σας, θα σας εκθέσουµε τα πεπραγµένα της λήξασας οικονοµικής χρήσεως
καθώς και ότι σχετικό µε την δραστηριότητα της εταιρίας, τα οικονοµικά αποτελέσµατα, την περιουσιακή
κατάσταση, και την προβλεπόµενη από το ∆.Σ. πορεία της στην επόµενη διαχειριστική χρήση:

Α)

Ως προς τα ακαθάριστα έσοδα :
Τα ακαθάριστα έσοδα του Οµίλου της χρήσεως 2006 ανήλθαν σε 15.694.480 ευρώ, και
αναλύονται από πωλήσεις ιδίων προϊόντων ύψους 13.410.683 ευρώ και πωλήσεις
εµπορευµάτων 2.283.797 ευρώ έναντι των ακαθάριστων εσόδων της χρήσεως του 2005 που
ανήλθαν σε 15.941.900 ευρώ, και αναλύονται από πωλήσεις ιδίων προϊόντων ύψους
13.703.583 ευρώ και πωλήσεις εµπορευµάτων 2.238.317 ευρώ. ∆εν υπήρξε σηµαντική
µεταβολή στα έσοδα του οµίλου.

Β)

Ως προς τα καθαρά κέρδη της χρήσεως:
Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου ανήλθαν σε ζηµιές 177.107 ευρώ έναντι των ζηµιών της χρήσεως του
2005 που ήταν 239.801 ευρώ. Σηµείωσαν µια µείωση κατά 62.694 ευρώ που οφείλετε κατά κύριο
λόγο στην εξισορρόπηση της αγοράς των πρώτων υλών.

Γ)

Ως προς την οικονοµική θέση του Οµίλου :
Κατά την λήξη της διαχειριστικής περιόδου είχαµε τις εξής αλλαγές στα στοιχεία του ισολογισµού:
1.Ως προς το πάγιο ενεργητικό
Το πάγιο ενεργητικό ανήλθε στο ποσό των 14.130.530 ευρώ έναντι της χρήσεως 2005 που ήταν
14.711.644 ευρώ, δηλαδή µειώθηκε κατά 581.134 ευρώ. Η µείωση αυτή οφείλετε κατά κύριο λόγο
στην αποτίµηση της εταιρείας Elopak όπου µε την µέθοδο της καθαρής θέσης προέκυψε µείωση της
αξίας της κατά 370.802 ευρώ.
2.Ως προς το κυκλοφορούν ενεργητικό

Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται στις 31/12/2006 στο ποσό των 8.603.709 ευρώ έναντι των
8.425.106 ευρώ της χρήσεως του 2005. Υπήρξε µια µείωση κατά 363.929 ευρώ στην αξία των
αποθεµάτων και µια αύξηση κατά 678.014 ευρώ στην αξία των απαιτήσεων από τους πελάτες.
3. Ως προς τα ίδια κεφάλαια
Η µητρική εταιρεία µετά από απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης στις 20 Ιουλίου
2006 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των δυο
εκατοµµυρίων επτακόσια ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων είκοσι ευρώ και ενενήντα έξη λεπτά του ευρώ
(2.784.020,96) µε κεφαλαιοποίηση µέρους του αποθεµατικού όπως αυτό εµφανίζετε στον
(συγκεντρωτικό λογαριασµό «Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας Παγίων») στις εγκεκριµένες και
συνταχθείσες µε βάση τα ∆ΛΠ οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2005. Η αύξηση αυτή

υλοποιήθηκε µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας του συνόλου των µετοχών της εταιρείας από 0,90
ευρώ σε 1,46 ευρώ.
Έτσι µετά την εν λόγω αύξηση, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 7.258.340,36
διαιρούµενο σε 4.971.466 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής 1,46
ευρώ.
Η θυγατρική εταιρεία Polypack A.E. µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 30 Ιουνίου 2006
έκανε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε :
Α) την κεφαλαιοποίηση του αποθεµατικού της αναπροσαρµογής των παγίων στοιχείων της εταιρείας,
ποσού 997.600,00 ευρώ. και
Β) την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων που έχει προς τους εταίρους, ποσού 1.582.400 ευρώ.
Η συνολική αύξηση ανήλθε στο ποσό των 2.580.000 ευρώ και αντιστοιχούσε σε ονοµαστική αύξηση
της µετοχής κατά 30,00 ευρώ.
Μετά από αυτήν την αύξηση το µετοχικό κεφαλαίο θα αποτελείτε από 86.000 µετοχές ονοµαστικής
αξίας 38,00 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 3.268.000 ευρώ.
Για να καλυφθούν ζηµιές προηγούµενων χρήσεων και συγκεκριµένα:
Α) της χρήσης 2002, ποσού 325.894,35 ευρώ.
Β) ζηµιά από την εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, ποσού 725.143,35 ευρώ.
Γ) µέρους της χρήσης 2003, ποσού 66.962,30 ευρώ.
Η εταιρεία ζήτησε και εγκρίθηκε από την Νοµαρχία να συµψηφιστούν οι παραπάνω ζηµιές
συνολικού ύψους 1.118.000 ευρώ.
Μετά την ανωτέρω αύξηση και τον συµψηφισµό των ζηµιών των ανωτέρω χρήσεων, το µετοχικό
κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται 2.150.000 ευρώ και θα διαιρείτε σε 86.000 µετοχές
ονοµαστικής αξίας 25,00 ευρώ.
4. Ως προς το παθητικό
Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου κατά την 31/12/2006 ανέρχονται στο ποσό των
578.898 ευρώ έναντι των 767.456 ευρώ της χρήσεως του 2005, σηµειώνοντας µείωση κατά 188.558
ευρώ. Η µείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εξόφληση ενός µέρους της
χρηµατοοικονοµικής µίσθωσης ποσού 75.794 ευρώ και στην µεταφορά ποσού 87.787 ευρώ από τα
έσοδα επόµενων χρήσεων στα αποτελέσµατα της χρήσης.
Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου κατά την 31/12/2006 ανέρχονται στο ποσό των
13.369.655 ευρώ έναντι των 13.649.955 ευρώ της χρήσης του 2005. ∆εν υπήρξε σηµαντική µεταβολή
µέσα στην χρήση.
Κύριοι Μέτοχοι,
Η χρονιά που πέρασε σηµαδεύτηκε από την απώλεια του Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου κ.
Αναστάσιου Εµµ. Παΐρη. Ήταν µια δύσκολη χρονιά που όµως έδειξε τα αποτελέσµατα των προσπαθειών
της διοίκησης. Τόσο σε επίπεδο Οµίλου, όσο και σε επίπεδο Εταιρίας, συνεχίστηκε η αναδιοργάνωση της
µε επενδύσεις 1.639.300 ευρώ στον χώρο παραγωγής, την µείωση του προσωπικού και την αύξηση του
πελατολογίου της. Η εταιρία έχει µπει δυναµικά στον χώρο της σακούλας και των σάκων απορρηµάτων και
έχει διατηρήσει σε υψηλό επίπεδο το πελατολόγιο της.
Το ∆.Σ. σας ευχαριστεί για την εµπιστοσύνη σας και ευελπιστεί ότι θα εγκριθούν από την Γενική
Συνέλευση τα πεπραγµένα της χρήσης όπως απεικονίζονται στις υποβαλλόµενες Οικονοµικές καταστάσεις,
το ετήσιο ενηµερωτικό δελτίο καθώς και το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτού, και θα απαλλάξει αυτό
από κάθε ευθύνη.

Α. Επεξηγηµατικής έκθεσης βάση του άρθρου 11α του Ν.3371/2005
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας δηλώνει ότι :
Α) ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου
Την 31 ∆εκεµβρίου 2006, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανερχόταν σε Ευρώ 7.258.340,36 ευρώ και
ήταν διαιρεµένο σε 4.971.466 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 1,46 η καθεµία.
Το σύνολο (100%) των µετοχών της Εταιρίας είναι κοινές, ονοµαστικές και αδιαίρετες και δεν υπάρχουν
ειδικές κατηγορίες µετοχών. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που συνοδεύουν τις µετοχές, είναι αυτά
που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920.
Β) Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της Εταιρίας.
Β1. Σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρίας:
Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρίας είναι ελεύθερη και διενεργείται σύµφωνα µε το άρθρο 8β Κ.Ν.
2190/1920.
Β2. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3016/2002, όπως ισχύει, τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ.
της Εταιρείας δεν µπορούν, µεταξύ των άλλων, να κατέχουν µετοχές της σε ποσοστό πάνω από 0,5% του
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.
Γ) Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του Π.∆. 51/1992.
Οι µέτοχοι που κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2006 κατείχαν άµεσα ή έµµεσα ποσοστό ανώτερο του 5% του
µετοχικού κεφαλαίου ήταν οι εξής:
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Αρ. ΜΕΤΟΧΩΝ

1

Παϊρης Ιωάννης του Εµµανουήλ

775.305

2

Μπαλτά Παναγιώτα του Χρήστου

808.173

3

Παϊρη ∆ωρίς του ∆ηµητρίου

260.661

4

Παΐρης Εµµανουήλ του ∆ηµητρίου

261.161

(δ) Κάτοχοι µετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου
∆εν υπάρχουν µετοχές της Εταιρείας που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.
(ε) Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου – Προθεσµίες άσκησης σχετικών δικαιωµάτων
∆εν υφίστανται περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου.
(στ) Συµφωνίες Μετόχων για περιορισµούς στη µεταβίβαση µετοχών ή στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου.
∆εν υπάρχουν συµφωνίες µετόχων για περιορισµούς στη µεταβίβαση µετοχών ή στην άσκηση δικαιωµάτων
ψήφου, που να είναι γνωστές στην Εταιρία.
(ζ) Κανόνες διορισµού / αντικατάστασης µελών ∆.Σ. και τροποποίησης Καταστατικού εφόσον
διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/1920.
∆εν υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση µε τις προβλέψεις του Κ.Ν. 2190/1920.

(η) Αρµοδιότητα ∆.Σ. για έκδοση νέων µετοχών / αγορά ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν.
2190/1920.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, µε την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 12 παρ. 2 του Κ.Ν.
2190/1920, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η εντός πενταετίας
από την έγκριση της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου 5 του καταστατικού, µπορεί µε απόφαση του,
που θα ληφθεί µε την πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του :
α) να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο, µε την έκδοση νέων µετοχών για ποσό που δεν µπορεί να υπερβεί το
αρχικό µετοχικό κεφάλαιο.
β) να εκδίδει οµολογιακό δάνειο µε την έκδοση οµολογιών µετατρέψιµων σε µετοχές, για ποσό που δεν
µπορεί να υπερβεί το µισό του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Στη περίπτωση αυτή
εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α.
Οι πιο πάνω εξουσίες µπορούν να εκχωρούνται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και µε απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στη
περίπτωση αυτή το µεν µετοχικό κεφάλαιο µπορεί να αυξάνεται µέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι
καταβεβληµένο κατά την ηµεροµηνία που χορηγήθηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε
ύψος οµολογιακού δανείου δεν µπορεί να υπερβαίνει το µισό του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου
κατά την ίδια ηµεροµηνία.
Οι πιο πάνω εξουσίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση
για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει µετά
την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις
δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.
Η ως άνω εξουσία δεν έχει παρασχεθεί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο από την Γενική Συνέλευση.
Θ) Σηµαντικές συµφωνίες της Εταιρείας που ισχύουν / τροποποιούνται / λήγουν σε περίπτωση αλλαγής
στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης.
∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρείας που να ισχύουν / τροποποιούνται / λήγουν σε περίπτωση αλλαγής
στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης.
Ι) Συµφωνίες αποζηµίωσης µελών ∆.Σ. ή προσωπικού σε περίπτωση παραίτησης / απόλυσης χωρίς βάσιµο
λόγο ή τερµατισµού θητείας / απασχόλησης λόγω δηµόσιας πρότασης.
∆εν προβλέπετε καµία αποζηµίωση των µελών του ∆.Σ. ή του προσωπικού σε περίπτωση παραίτησης /
απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού θητείας / απασχόλησης λόγω δηµόσιας πρότασης πέραν της
νόµιµης.

ΧΙ. Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 2006.
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων.
Ελέγξαµε τις αναµορφωµένες (βάσει του ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των λογιστικών
εκτιµήσεων και λάθη») συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας «Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ» που αποτελούνται από τον ισολογισµό της
31ης ∆εκεµβρίου 2006 και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών
ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών
πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις.
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη

παρουσίαση αυτών των

αναµορφωµένων Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει
σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, σχετικά µε την κατάρτιση και
εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε
απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης, την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών
πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των αναµορφωµένων Οικονοµικών Καταστάσεων, µε
βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι
εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους
κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση
ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά
µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες
επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους
ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού,
ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη

παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις
περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού
ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση,
καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει, είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεµελίωση της γνώµης µας.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες αναµορφωµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

παρουσιάζουν

εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 31
∆εκεµβρίου 2006, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε
την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας, εφιστούµε την προσοχή
σας στο παρακάτω θέµα που προέκυψε από τον έλεγχό µας και παρατίθεται στις πρόσθετες πληροφορίες
και διευκρινίσεις των οικονοµικών καταστάσεων …., στην οποία γίνεται αναφορά για διορθώσεις µε βάση
το ∆ΛΠ 8 ««Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και λάθη».
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων.
Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές
καταστάσεις.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2007
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Ορκωτοί Ελεγκτές ΛογιστέςΣύµβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.
3ης Σεπτεµβρίου 76, 104 33 Αθήνα
Α.Μ./ΣΟΕΛ: 148

Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος
Α.Μ./ΣΟΕΛ: 10741

XII. Οικονοµικές καταστάσεις των συνδεδεµένων εταιρειών βάση ∆.Λ.Π,.
Α. Οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας POLYPACK A.E.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ POLYPACK A.E.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31/12/2006

31/12/2005

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Οικόπεδα, Κτίρια, Τεχνικές
εγκαταστάσεις, Μηχανήµατα, Έπιπλα
Ασώµατες ακινητοποιήσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

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

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Απογραφή Αποθεµάτων
Πελάτες
Χρεώστες διάφοροι
Προκαταβολές
Χρεόγραφα
Χρηµατικά διαθέσιµα

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

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

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

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
31/12/2006

31/12/2005

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας
περιουσιακών στοιχείων
Αποθεµατικά κεφάλαια
Αποτελέσµατα εις νέο (ζηµιές)

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

Αναβαλλόµενοι φόροι

1.231.008,49

-179.026,29

18.558,46

15.632,07

4.903,11

5.563,00

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Προµηθευτές και πιστωτές διάφοροι
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Τρέχουσες υποχρεώσεις από φόρους και
εισφορές
Έξοδα χρήσεως πληρωτέα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
POLYPACK A.E.
01/01/06
31/12/06

01/01/05
31/12/06

Κύκλος εργασιών
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά κέρδη/(ζηµιές) εκµεταλλεύσεως

1.761.221
-1.641.497
119.724

2.070.422
-2.038.965
31.456

Άλλα έσοδα
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Άλλα έξοδα
Λειτουργικό κέρδος/(ζηµιά)

26.200
-199.016
-115.146
-582
-168.821

27.911
-141.615
-108.248
-24.848
-215.344

Έξοδα Χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας
Κέρδος/(ζηµιά) συνήθων εργασιών

-385
-169.206

-7.958
-223.303

Αύξηση (µείωση) αξίας επενδύσεων
Κέρδος/(ζηµιά) προ φόρων

0
-169.206

11
-223.291

Φόρος εισοδήµατος
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) µετά φόρων

-3.160
-172.365

-4.341
-227.632

∆ικαίωµα µειοψηφίας
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) µετά φόρων που
αναλογούν

0

0

-172.365

-227.632

-2,0042

-2,6469

Κέρδος ανά µετοχή (σε Ευρώ)

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.

Κατάσταση µεταβολών Καθαρής Θέσης POLYPACK A.E.
Περίοδος από 1/1/2006 έως 31/12/2006
Μετοχικό
Κεφάλαιο
Υπόλοιπα, κατά την 1 Ιανουαρίου 2006
Κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών
Κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων προς τους
µετόχους
Συµψηφισµός ζηµιών προηγ. Χρήσεων
Ζηµιά χρήσης 2006
Αναλογία αποσβ. αναπροσαρµογής παγίων
Υπόλοιπα, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2006

688.000,00
997.600,00

Τακτικό
Αποθεµατικό

Αποθεµατικά
φορολογικών
νόµων

Αποτελέσµατα
εις νέον

64.377,33

353.535,95

-2.300.603,91

64.377,33

353.535,95

1.118.000,00
-172.365,22
324,78
-1.354.644,35

Τακτικό
Αποθεµατικό

Αποθεµατικά
φορολογικών
νόµων

1.015.664,34

64.377,33

353.535,95

-324,78
1.015.339,56

64.377,33

353.535,95

∆ιαφορές
αναπρ/γής
1.015.664,34
-997.600,00

1.582.400,00
-1.118.000,00

2.150.000,00

-324,78
17.739,56

Σύνολο

-179.026,29
0,00
1.582.400,00
0,00
-172.365,22
0,00
1.231.008,49

Περίοδος από 1/1/2005 έως 31/12/2005
Μετοχικό
Κεφάλαιο
Υπόλοιπα, κατά την 1 Ιανουαρίου 2005
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου
Ζηµιά χρήσης 2005
Αναλογία αποσβ. αναπροσαρµογής παγίων
Υπόλοιπα, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.

1.290.000,00
-602.000,00

688.000,00

∆ιαφορές
αναπρ/γής

Αποτελέσµατα
εις νέον
-2.674.972,09
602.000,00
-227.631,82
324,78
-2.300.279,13

Σύνολο

48.605,53
0,00
-227.631,82
0,00
-179.026,29

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
POLYPACK A.E.

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Αποτέλεσµα από την εκποίηση παγίων (κέρδη/ζηµιές)
Αναγνωρισθέντα έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.

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
-2.570.901,22

-7.958,47
-48.793,42
511.943,58

-12.364,43
7.020,56
0,00
0,00
-5.343,87

-12.092,86
15.334,27
0,00
0,00
3.241,41

2.580.000,00
0,00
-23.058,37
2.556.941,63

0,00
0,00
-546.160,19
-546.160,19

-19.303,46
23.039,86
3.736,40

-30.975,20
54.015,06
23.039,86

