POLYPACK A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Α.Μ.Α.Ε 3004/01/Β/86/3003
Ε∆ΡΑ: ∆ΗΜΑΡΑΚΗ 16 - ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005
(Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της POLYPACK Α.Ε.. Συνιστούµε, εποµένως
στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της www.pairis.gr όπου
αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
Ορκωτός ελεγκτής:
Ελεγκτική εταιρία:
Τύπος έκθεσης επισκόπησης:

ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Με σύµφωνη γνώµη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
31/12/2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά στοχιεία ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.363.460
89.692
494.760
112.759
3.060.671

31/12/2004
2.524.761
194.108
615.714
525.508
3.860.091

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
31/12/2005
Λειτουργικές δραστηριότητες
-223.291
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
145.902
Αποσβέσεις
-3.323
Προβλέψεις
-754
Αποτέλεσµα από την εκποίηση παγίων (κέρδη/ζηµιές)
Αναγνωρισθέντα έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (α)
Καθαρή Θέση µετόχων Εταιρίας
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Καθαρή Θέση (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)

23.058
3.216.639
3.239.697
-179.026
0
-179.026
3.060.671

569.219
3.242.266
3.811.485
48.606
0
48.606
3.860.091

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.01.2005 και
48.606
419.826
1.01.2004 αντίστοιχα)
Κέρδη / (ζηµιές) της περιόδου, µετά από φόρους
-227.632
-371.220
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.12.2005 και
31.12.2004 αντίστοιχα)

-179.026

48.606

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004
Κύκλος εργασιών
2.070.422
2.283.856
Μικτά κέρδη / (ζηµιές)
31.456
-44.888
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και
-215.344
-301.035
επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
-69.442
-25.939
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
-223.291
-366.653
Μείον (Φόροι)
-4.341
-4.568
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους
-227.632
-371.221
Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρίας
-227.632
-371.221
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
0
0
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή (σε €)
-2,6469
-4,3165
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1) Οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά
Πρότυπα και ακολουθούνται µε συνέπεια.
2) Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2003, 2004
και 2005.
3) ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επι των παγίων στοιχείων.
4) ∆εν υπάρχουν επίδικες ή αποφάσεις δικαστηρίων που να έχουν σηµαντική επίπτωση
στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας.
5) Στην εταιρεία απασχολούνται 7 άτοµα.

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
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
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές
µισθώσεις (χρεολύσια)
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

31/12/2004
-366.653
275.096
-546
-7.441

0
-81.466
7.958

-3.768
-103.312
65.618

104.415
515.764
22.024

162.702
714.105
66.924

-7.958
-48.793

-65.618
-6.546

511.944

833.873

-12.093

-25.740

15.334

30.770

3.241

5.030

-546.160

-988.132

-546.160

-988.132

-30.975

-149.229

54.015
23.040

203.244
54.015

Ασπρόπυργος 17 Φεβρουαρίου 2006
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ
& ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Το Μέλος

Ο Λογιστής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΜΜ.ΠΑΙΡΗΣ
Α.∆.Τ. Ξ244957

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ.ΠΑΙΡΗΣ
Α.∆.Τ. Σ297979

ΟΡΦΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Α.∆.Τ Χ078658
Α' ΤΑΞΕΩΣ A.M.A 29470

