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Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία ενεργητικού 2.255.979,40 2.363.460,25 -169.205,51 -223.291,24
Αποθέµατα 78.710,82 89.692,45
Απαιτήσεις από πελάτες 348.264,87 494.759,60 104.391,82 145.901,97
Λοιπά στοχιεία ενεργητικού 76.022,99 112.758,52 -1.653,77 -3.322,85
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.758.978,08 3.060.670,82 0,00 0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ -67,08 -754,13
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 4.903,11 5.563,00 -66.534,54 -81.466,25
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 0,00 23.058,37 384,93 7.958,47
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.523.066,48 3.211.075,74
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 1.527.969,59 3.239.697,11
Μετοχικό Κεφάλαιο 2.150.000,00 688.000,00

10.981,63 104.415,46
-918.991,51 -867.026,29 172.416,36 515.763,71

Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρίας (β) 1.231.008,49 -179.026,29 -2.666.428,75 22.024,08
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (γ) 0,00 0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ)=(β)+(γ) 1.231.008,49 -179.026,29 -384,93 -7.958,47
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α)+(δ) 2.758.978,08 3.060.670,82 -21.335,92 -48.793,42

-2.570.901,22 511.943,58

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 0,00 0,00

-12.364,43 -12.092,86
Κύκλος εργασιών 1.761.220,98 2.070.421,51
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 119.723,65 31.456,48 7.020,56 15.334,27

-64.428,76 -69.442,23 -5.343,87 3.241,41

-168.820,58 -215.344,20 2.580.000,00
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -169.205,51 -223.291,24 -23.058,37 -546.160,19
Μείον φόροι -3.159,71 -4.340,58

2.556.941,63 -546.160,19
-172.365,22 -227.631,82

-19.303,46 -30.975,20
0,00 0,00

23.039,86 54.015,06
-172.365,22 -227.631,82 3.736,40 23.039,86

Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρίας -172.365,22 -227.631,82 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
Μετόχους Μειοψηφίας 0,00 0,00 Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή (σε Ευρώ) -2,0042 -2,6469 31/12/2006 31/12/2005

-179.026,29 48.605,53
Κέρδη / (ζηµιές) περιόδου µετά από φόρους -172.365,22 -227.631,82
Κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων προς τους µετόχους 1.582.400,00 0,00

1.231.008,49 -179.026,29

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΡΦΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Α.∆.Τ Χ078658

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ A.M.A 29470

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους από διακοπείσες 
δραστηριότητες (β)

Συναλλαγµατικές διαφορές

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

: Με σύµφωνη γνώµη

Καταβεβληµένοι φόροι

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 
στοιχείων

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων

POLYPACK A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της POLYPACK A.Ε.. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει
ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προλέπουν τα ∆ιευνή Λογιστιά Πρότυπα
καθώς και στην έκθση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου www.pairis.gr, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

(∆ηµοσιευµένα βάσει του Ν.2190, άρθρου 135, για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες 
(β)

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες (α)

Α.∆.Τ Ρ053010

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ

∆ΩΡΙΣ ∆. ΠΑΪΡΗ

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου

Α.∆.Τ Σ297979

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ
& ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (συνεχιζόµενες 
και διακοπείσες δραστηριότητες)  (α) + (β)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

: 17 Φεβρουαρίου 2007

: 3004/01/Β/86/3003
: Αθηνών, ∆ιεύθυνση Ανωνύµων 

Λοιπά στοιχεία  Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

: Baker Tilly Hellas A.E

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)

Εξοφλήσεις δανείων

: Καλογερόπουλος Ιωάννης

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ.ΠΑΙΡΗΣ

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
(Μείον):

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής
δραστηριότητας

Προβλέψεις

Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος
Μη εκτελεστικά µέλη Καπότσης Ρωµαίος, Αλκιβιάδης Αλεξανδράκης

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31.12.2006 και 

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

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

Επενδυτικές δραστηριότητες

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Παΐρη Μπαλτά Παναγιώτα, Παΐρη ∆ωρίς,
Ηµ/νία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων 
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία)

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (1.01.2006 και 
1.01.2005 αντίστοιχα)ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
και ακολουθούνται µε συνέπεια.
2) Η εταιρία 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 υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις 
δικαστηρίων ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην 
οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία τους.
5) Στην εταιρία απασχολούνται 4 άτοµα, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2005 απασχολούνταν 7
άτοµα.
6) 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:
  α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών ανέρχονταν στα 45.620 ευρώ                                                
  β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών ανέρχονταν στο 1.109.988 ευρώ                                               
γ) Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη δεν υπήρχαν   
  δ) Υποχρεώσεις πρός συνδεδεµένα µέρη 1.464.871 ευρώ
  ε)  Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης ανέρχονταν στο 
ποσό των 72.067 ευρώ                                                                        
  στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης δεν υπήρχαν                        
  ζ)   Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης ανέρχονταν στο ποσό 
των 4.328 ευρώ.


