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∆ηλώσεις των Εκπροσώπων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου βάσει του Νόµου 3556/2007,
άρθρου 5 παρ.2
Εξ όσων γνωρίζουµε:
1. Οι εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά
πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή
θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της εταιρείας Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ, καθώς και των επιχειρήσεων που
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Νόµου 3556/2007.
2. Η εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που
απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Νόµου 3556/2007.

Ασπρόπυργος, 26 Αυγούστου 2010

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ &
∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ.ΠΑΙΡΗΣ
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆Σ

ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΟΥ ∆Σ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Χ. ΜΠΑΛΤΑ

∆ΩΡΙΣ ∆. ΠΑΪΡΗ
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Εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη µε τις σχετικές διατάξεις του Νόµου 3556/2007
και τις εκδοθείς εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Περιέχει τον απολογισµό των
οικονοµικών αποτελεσµάτων, την αναφορά των σηµαντικότερων γεγονότων του Α΄ εξαµήνου του 2010,
την ανάλυση των προοπτικών και των κινδύνων του Β΄ εξαµήνου του 2010 καθώς και τις συναλλαγές µε τα
συνδεόµενα µέρη.

Ι. Κυριότερα οικονοµικά στοιχεία εξαµήνου
Τα καθαρά έσοδα του Οµίλου διαµορφώθηκαν στα 9.375 χιλ. ευρώ το πρώτο εξάµηνο του 2010,
παρουσιάζοντας µια αύξηση κατά 45% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Η αύξηση αυτή
οφείλετε στην αλλαγή του τρόπου ενοποίησης της εταιρείας Elopak που εξαγοράστηκε στην αρχή της
χρήσης. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) µειώθηκαν κατά 28% και
διαµορφώθηκαν στα 771 χιλ. ευρώ. Οι ζηµιές του Οµίλου ανήλθαν στο ποσό των 611 χιλ. ευρώ.
Η µείωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων οφείλεται στην αύξηση των τιµών των πρώτων υλών και την
χρονική υστέρηση της µετακύλισης της προς τους πελάτες.
Τα κυριότερα στοιχεία της Κατάστασης των Συνολικών Εσόδων της περιόδου, σε ενοποιηµένο και µη
επίπεδο είναι:
Ο Όµιλος

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζηµιές)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών
αποσβέσεων (EBITDA)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων (EBIT)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους

Η Εταιρία
1/1 30/6/2010

1/1 30/6/2009

45%
28%

6.584.121
846.456

6.442.313
1.093.067

2%
-23%

1.069.616

-28%

635.677

1.055.201

-40%

283.278
-122.977

-165%
397%

-73.048
-372.013

290.233
-17.412

1/1 30/6/2010

1/1 30/6/2009

9.374.676
1.423.493

6.473.837
1.112.903

770.587
-185.179
-611.489

%

%

-125%
2037%

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.

Ως προς την Κατάσταση της Οικονοµικής Θέσης της εταιρείας, το ενεργητικό του Οµίλου στις 30 Ιουνίου
2010 ανέρχεται στο ποσό των 28.616 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας µια αύξηση κατά 21% σε σχέση µε το
κλείσιµο της προηγούµενης χρήσης. Το παθητικό του Οµίλου σηµείωσε µια αύξηση κατά 36% και
διαµορφώθηκε στα 20.960 χιλ.. Η αύξηση αυτή οφείλετε στην αλλαγή του τρόπου ενοποίησης της
εταιρείας Elopak που εξαγοράστηκε στην αρχή της χρήσης. Στην καθαρή θέση του Οµίλου δεν
καταχωρήθηκε απευθείας κανένα ποσό. Όλα τα ποσά που µεταβάλουν την καθαρή θέση απεικονίζονται
στην κατάσταση των αποτελεσµάτων της περιόδου.
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ΙΙ. Σηµαντικά γεγονότα πρώτου εξαµήνου 2010
Στις 30 Ιουνίου 2010 πραγµατοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας.
Στην συνέλευση παρέστησαν µέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 51,66% του συνόλου των µετόχων και
αποφάσισαν οµόφωνα τα παρακάτω:
1. Ενέκριναν τον απολογισµό και την έκθεση διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση του
2009, καθώς επίσης και την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Ενέκριναν τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας και του οµίλου για την χρήση του 2009.
3. Αποφάσισαν την διάθεση των κερδών και την µη διανοµή µερίσµατος.
4. Αποφάσισαν την απαλλαγή των µελών του ∆.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την
χρήση του 2009.
5. Εξέλεξαν παµψηφεί και οµόφωνα από το σώµα των ορκωτών ελεγκτών την ελεγκτική εταιρεία BAKER
TILLY HELLAS Α.Ε. ως ελεγκτές της εταιρεία και του οµίλου για την διαχειριστική χρήση 01/01/2010
έως 31/12/2010, µε Α.Μ.ΣΟΕΛ 148..

6. Ενέκριναν την καταβληθείσα αποζηµίωση, τους µισθούς και τις αµοιβές εν γένει των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου για το έτος 2009 και προέγκριναν, καθόρισαν τις αντίστοιχες για το έτος
2010.
7. Εξέλεξαν ως νέο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τον κ. Ιωάννη Σαράντη.
8. Αποφάσισαν οµόφωνα το νέο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κ. Ιωάννη Σαράντη να
αντικαταστήσει τον παραιτηθέντα κ. Βελέντζα Π. Ιωάννη, ως ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος στην
Επιτροπή Ελέγχου της εταιρίας.
ΙΙΙ. Προοπτικές και κυριότεροι κίνδυνοι & αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάµηνο της χρήσης του
2010
Ο Όµιλος είναι εκτεθειµένος σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς
(διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τα επιτόκια, οι τιµές της αγοράς κτλ), ο πιστωτικός
κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας.
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα του Οµίλου αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, δικαιώµατα
υπερανάληψης σε τράπεζες, εµπορικούς χρεώστες και πιστωτές, µερίσµατα πληρωτέα και επενδυτικό
χαρτοφυλάκιο µετοχών.
Στόχος του προγράµµατος διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου είναι ο περιορισµός της ενδεχόµενης
αρνητικής επίδρασης στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα του, που είναι δυνατόν να προκύψει από την
αδυναµία πρόβλεψης των χρηµατοοικονοµικών αγορών και τη διακύµανση στις µεταβολές του κόστους και
των πωλήσεων.
Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων είναι η παρακάτω:
¾ Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του Οµίλου,
¾ Σχεδιασµός της µεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων για
την µείωση των κινδύνων και
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¾ Εκτέλεση/εφαρµογή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της
διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων.
Ο Όµιλος δεν πραγµατοποιεί συναλλαγές σε χρηµατοοικονοµικά παράγωγα.
Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντικές συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και ο τραπεζικός δανεισµός του είναι στο
µεγαλύτερο µέρος του σε ευρώ, µε αποτέλεσµα ο συναλλαγµατικός κίνδυνος να µην επηρεάζει σηµαντικά
τα αποτελέσµατα του Οµίλου.
Ο Όµιλος δεν προαγοράζει ή προπωλεί συνάλλαγµα.
Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου
H έκθεση του Οµίλου όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά (µέσα) που αφορούν εµπορικές απαιτήσεις.
Ο Όµιλος φροντίζει να συναλλάσσεται µε τρίτους πού κρίνονται ως προς την πιστοληπτική τους ικανότητα.
Η έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση, ώστε η
χορηγούµενη πίστωση να µην υπερβαίνει το ανά πελάτη ορισθέν πιστωτικό όριο. ∆εν υφίσταται σηµαντική
έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο επί ενός φυσικού ή νοµικού προσώπου.
Η µέγιστη έκθεση του οµίλου σε πιστωτικούς κινδύνους σε περίπτωση που οι αντισυµβαλλόµενοι δεν
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, ανέρχεται, κατά την 30η Ιουνίου 2010, στο ποσόν των εµπορικών
απαιτήσεων, όπως αυτό απεικονίζεται στον ισολογισµό.
Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας
Η διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται µε τον κατάλληλο συνδυασµό χρηµατικών διαθεσίµων και
εγκεκριµένων γραµµών τραπεζικών πιστώσεων. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου για την αντιµετώπιση κινδύνων
ρευστότητας φροντίζει να ρυθµίζει ανάλογα το ύψος των χρηµατικών διαθεσίµων και να εξασφαλίζει
επαρκώς την ύπαρξη διαθέσιµων γραµµών τραπεζικών πιστώσεων.
Το µεγαλύτερο µέρος των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων του Οµίλου (εκτός των βραχυπρόθεσµων
τραπεζικών δανείων) την 30η Ιουνίου 2010 είναι βραχυπρόθεσµο και αναµένεται να εξοφληθούν εντός της
επόµενης χρήσης.
Κίνδυνος αγοράς
Ο κίνδυνος της αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο των αλλαγών των πρώτων υλών οι οποίες καθορίζονται
κυρίως από τις διεθνείς αγορές και την παγκόσµια ζήτηση και προσφορά.
Η εταιρεία είχε προχωρήσει στο τέλος του προηγούµενο έτους σε προαγορές πρώτων υλών και δεν
επηρεάστηκε από την διακύµανση τους το πρώτο εξάµηνο του έτους.
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Η διοίκηση της εταιρείας προβλέπει ότι τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου θα διακυµανθούν στο
τέλος της χρήσης στα ίδια επίπεδα µε το πρώτο εξάµηνο, εκτός εάν υπάρξει κάποια µεγάλη αλλαγή σε
άλλους εξωτερικούς παράγοντες.

ΙV. Σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη.
Συνοπτικά, οι συναλλαγές του Οµίλου Ε.ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις είναι οι
παρακάτω:

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.

89.890
608.450
0

15.000
274.732
0

718.712
596.165
0

0
307.542
12.120

Σύνολο

698.340

289.732

1.314.878

319.663

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.

Οι συναλλαγές και οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών και των µελών της διοίκησης είναι οι παρακάτω:
Ο Όµιλος
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

149.909
17.057
31.244

Η Εταιρία

66.725
0
25.496

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.

Ασπρόπυργος, 26 Αυγούστου 2010

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ &
∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ.ΠΑΙΡΗΣ
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆Σ

ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΟΥ ∆Σ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Χ. ΜΠΑΛΤΑ

∆ΩΡΙΣ ∆. ΠΑΪΡΗ
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Έκθεση επισκόπησης ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης
Προς τους µετόχους της «Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»
Εισαγωγή
Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη συνοπτική (εταιρική και ενοποιηµένη) κατάσταση χρηµατοοικονοµικής
θέσης της «Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (η Εταιρεία) (και των θυγατρικών της) της 30ης Ιουνίου 2010 και τις
σχετικές συνοπτικές (εταιρικές και ενοποιηµένες) καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών
καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, καθώς και
τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική
πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5
του Ν.3556/2007. Η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης
συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση
Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας ευθύνη είναι να
εκφράσουµε συµπέρασµα επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε
βάση την επισκόπησή µας.

Εύρος Επισκόπησης
∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση
ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της
οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια
διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και
λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της
επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν
περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν
έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου.
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Συµπέρασµα
Με βάση την επισκόπησή µας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας οδηγούσε στο
συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από
κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34.
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων
Η επισκόπησή µας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της
προβλεπόµενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης, µε τη συνηµµένη
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2010
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.
Λ.Μεσογείων 396, 153 41 Αγία Παρασκευή

Βασίλειος Νιάρχος

ΑΜ ΣΟΕΛ: 148

ΑΜ ΣΟΕΛ: 30521
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Ενδιάµεση Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 30η Ιουνίου 2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Σηµ.

Ο Όµιλος
30/6/2010 31/12/2009

Η Εταιρία
30/6/2010 31/12/2009

ΜΗ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Υπεραξία επιχείρησης
Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρίες
Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρίες
Αναβαλλόµενοι φόροι
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

14.265.141
3.300.000
87.281
62.933
0
0
0
101.174

8.933.086
3.300.000
12.027
0
0
1.287.035
0
85.224

8.341.329
0
11.371
0
8.158.250
0
45.350
85.224

8.295.814
0
12.027
0
3.913.750
2.842.000
51.667
85.224

32.729
17.849.259

54.925
13.672.298

32.729
16.674.253

54.925
15.255.407

Απογραφή Αποθεµάτων
Πελάτες
Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις
Χρηµατικά διαθέσιµα

4.531.054
5.139.246
601.266
494.885
10.766.451

3.170.982
6.214.017
277.967
337.301
10.000.268

3.161.231
5.919.383
484.078
418.833
9.983.525

3.170.982
6.593.352
237.057
328.058
10.329.450

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

28.615.710

23.672.566

26.657.779

25.584.857
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7.258.340
2.317.275
845.691
1.900.000
(4.665.833)
7.655.473

7.258.340
2.317.275
845.691
1.900.000
(4.054.344)
8.266.962

7.258.340
2.317.275
1.272.841
0
42.389
10.890.846

7.258.340
2.317.275
1.272.841
0
414.403
11.262.859

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

8

382.564

154.975

154.698

154.975

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία
Λοιπές προβλέψεις
Αναβαλλόµενοι φόροι
Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων

7

238.263
206.189
334.650
743.281
1.904.947

190.370
168.111
328.333
738.859
1.580.648

189.013
201.887
0
707.721
1.253.319

189.013
163.988
0
738.859
1.246.835

6.462.342
10.644.109
104.438
1.844.402
19.055.290

4.083.124
9.119.170
135.896
486.766
13.824.955

3.954.006
9.890.249
104.438
564.922
14.513.614

3.358.072
9.119.170
135.896
462.025
13.075.163

28.615.710

23.672.566

26.657.779

25.584.857
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Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην
εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεµατικά κεφάλαια
Αποθεµατικό εύλογης αξίας ακινήτων
Αποτελέσµατα εις νέο

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Τρέχουσες υποχρεώσεις από φόρους
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
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Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.
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Ενδιάµεση Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2010
Όµιλος
1/1 - 30/6/2010

1/1 - 30/6/2009

1/4 - 30/6/2010

1/4 - 30/6/2009

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

9.374.676
(7.951.182)
1.423.493

6.473.837
(5.360.934)
1.112.903

4.768.200
(4.002.409)
765.792

3.239.201
(2.804.457)
434.744

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

282.268
(1.004.293)
(740.571)
(146.077)
(185.179)

87.686
(539.156)
(406.493)
28.339
283.278

161.022
(505.135)
(360.307)
(105.135)
(43.763)

54.142
(245.730)
(196.005)
35.376
82.526

Έξοδα Χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας
Κέρδος/(ζηµιά) συνήθων εργασιών

(321.546)
(506.724)

(247.485)
35.793

(170.389)
(214.151)

(133.073)
(50.546)

Αναλογία αποτελέσµατος συγγενούς εταιρίας
Αύξηση (µείωση) αξίας επενδύσεων
Κέρδος/(ζηµιά) προ φόρων

0
(20.552)
(527.276)

(106.849)
21.538
(49.517)

0
(14.533)
(228.684)

(72.003)
23.118
(99.431)

Φόρος εισοδήµατος
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) µετά φόρων

(84.213)
(611.489)

(73.459)
(122.977)

(62.909)
(291.594)

(5.297)
(104.729)

0
0

0
0

0

0

(611.489)

(122.977)

(291.594)

(104.729)

(,12300)

(,02474)

(,05865)

(,02107)

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
∆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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Εταιρία
1/1 - 30/6/2010

1/1 - 30/6/2009

1/4 - 30/6/2010

1/4 - 30/6/2009

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

6.584.121
(5.737.665)
846.456

6.442.313
(5.349.246)
1.093.067

3.388.902
(2.937.540)
451.363

3.229.261
(2.795.180)
434.081

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

77.025
(453.364)
(397.390)
(145.774)
(73.048)

67.063
(493.105)
(405.956)
29.163
290.233

20.192
(205.522)
(192.177)
(105.132)
(31.277)

44.245
(230.036)
(195.468)
35.697
88.518

Έξοδα Χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας
Κέρδος/(ζηµιά) συνήθων εργασιών

(229.869)
(302.917)

(247.402)
42.831

(126.632)
(157.909)

(133.017)
(44.499)

Αναλογία αποτελέσµατος συγγενούς εταιρίας
Αύξηση (µείωση) αξίας επενδύσεων
Κέρδος/(ζηµιά) προ φόρων

(20.573)
(323.490)

21.492
64.323

(14.554)
(172.462)

23.072
(21.426)

Φόρος εισοδήµατος
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) µετά φόρων

(48.523)
(372.013)

(81.735)
(17.412)

(43.968)
(216.430)

(13.784)
(35.211)

0
0

0
0

0

0

(372.013)

(17.412)

(216.430)

(35.211)

(,07483)

(,00350)

(,04353)

(,00708)

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
∆ικαίωµα µειοψηφίας
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) µετά φόρων που
αναλογούν στην Εταιρεία
Κέρδος ανά µετοχή (σε Ευρώ)

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.
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Ενδιάµεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο που έληξε την 30η
Ιουνίου 2010
Ο Όµιλος
Περίοδος από 1/1/2010 έως
30/06/2010

Μετοχικό
Κεφάλαιο

∆ιαφορά
από έκδοση
µετοχών
υπέρ το
άρτιο

Αποθεµατικά
Κεφάλαια

Αποθεµατικό
εύλογης
αξίας
ακινήτων

Υπόλοιπα, κατά την 1 Ιανουαρίου 2010
Αποτέλεσµα Α' εξαµήνου 2010

7.258.340

2.317.275

1.225.691

1.520.000

Υπόλοιπα, κατά την 30 Ιουνίου 2010

7.258.340

2.317.275

1.225.691

1.520.000

Αποτελέσµατα
εις νέον

(4.054.344)
(611.489)
(4.665.833)

Σύνολο

8.266.962
(611.489)
7.655.473

Ο Όµιλος
Περίοδος από 1/1/2009 έως 30/06/2009

Υπόλοιπα, κατά την 1 Ιανουαρίου 2009

∆ιαφορά
από έκδοση
µετοχών
υπέρ το
άρτιο

Αποθεµατικά
Κεφάλαια

Αποθεµατικό
εύλογης
αξίας
ακινήτων

7.258.340

2.317.275

1.225.691

1.520.000

(3.782.887)
(122.977)

8.538.419
(122.977)

7.258.340

2.317.275

1.225.691

1.520.000

(3.905.864)

8.415.443

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Αποτέλεσµα Α' εξαµήνου 2009
Υπόλοιπα, κατά την 30 Ιουνίου 2009

Αποτελέσµατα
εις νέον

Σύνολο

Η Εταιρία
Περίοδος από 1/1/2010 έως
30/06/2010

Μετοχικό
Κεφάλαιο

∆ιαφορά
από έκδοση
µετοχών
υπέρ το
άρτιο

Αποθεµατικά
Κεφάλαια

Αποτελέσµατα
εις νέον

414.403
(372.013)
42.389

Υπόλοιπα, κατά την 1 Ιανουαρίου 2010
Αποτέλεσµα Α' εξαµήνου 2010

7.258.340

2.317.275

1.272.841

Υπόλοιπα, κατά την 30 Ιουνίου 2010

7.258.340

2.317.275

1.272.841

Σύνολο

11.262.859
(372.013)
10.890.846

Η Εταιρία
Περίοδος από 1/1/2009 έως 30/06/2009

Υπόλοιπα, κατά την 1 Ιανουαρίου 2009

∆ιαφορά
από έκδοση
µετοχών
υπέρ το
άρτιο

Αποθεµατικά
Κεφάλαια

Αποτελέσµατα
εις νέον

7.258.340

2.317.275

1.272.841

426.823
(17.412)

11.275.280
(17.412)

7.258.340

2.317.275

1.272.841

409.412

11.257.868

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Αποτέλεσµα Α' εξαµήνου 2009
Υπόλοιπα, κατά την 30 Ιουνίου 2009

Σύνολο

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.
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Ενδιάµεση Κατάσταση Ταµειακών Ροών
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

1/1 - 30/6/2010

1/1 - 30/6/2009

1/1 - 30/6/2010

1/1 - 30/6/2009

(527.276)

(49.517)

(323.490)

64.323

955.766
105.853
143.748

786.338
139.302
(33.444)

708.726
87.735
143.748

764.969
139.585
(33.444)

(18.011)
321.546

281.764
247.485

(15.590)
229.869

174.916
247.402

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

(129.827)
675.804
184.950

(94.224)
202.565
(1.330.835)

9.751
414.937
600.572

(97.345)
201.805
(1.314.655)

(296.343)
(37.988)

(233.826)
0

(204.666)
(37.988)

(233.744)
0

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

1.378.221

(84.392)

1.613.605

(86.188)

(1.402.500)

0

(1.402.500)

0

(898.918)

(592.891)

(763.060)

(592.891)

14.500
154
1.490

0
3.047

14.500
133
1.490

0
0
3.047

(2.285.273)

(589.844)

(2.149.438)

(589.844)

2.813.493
(1.611.795)

4.317.162
(3.574.880)

2.217.965
(1.531.775)

4.317.162
(3.574.880)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές
µισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσµατα πληρωθέντα

(136.339)
(723)

(32.027)
(44.167)

(58.859)
(723)

(32.027)
(44.167)

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

1.064.636

666.087

626.608

666.087

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

157.584

(8.149)

90.775

(9.944)

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

337.301
494.885

439.347
431.198

328.058
418.833

425.201
415.257

Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσµατα προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και
λοιπών επενδύσεων
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 εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.
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Σηµειώσεις επί των συνοπτικών ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων
1
1.1

Γενικές πληροφορίες για τον Όµιλο
Η εταιρεία

Η Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ (η «Εταιρία») είναι Ελληνική Ανώνυµη Εταιρία µε Α.Μ.Α.Ε. 8106/06/Β/86/47 και
έχει την έδρα της την θέση Γκορυτσά στον Ασπρόπυργο Αττικής. Ιδρύθηκε το 1974 έχοντας αντικείµενο
εργασιών την παραγωγή και εµπορία πλαστικών δοχείων – φιαλών και σάκων απορριµµάτων.
1.2

∆οµή του Οµίλου

Μετά την εξαγορά του 51% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Elopak ΑΕ, που έγινε στις 4
Ιανουαρίου, οι εταιρείες του οµίλου και τα ποσοστά συµµετοχής τους που ενοποιούνται στις οικονοµικές
καταστάσεις είναι τα ακόλουθα:
Εταιρεία

Έδρα

%
συµµετοχής

Μέθοδος Ολικής Ενοποίησης
POLYPACK Α.Ε.
ELOPAK Α.Ε.

Ελλάδα
Ελλάδα

100%
100%

Η αλλαγή της µεθόδου ενοποίησης της εταιρείας Elopak ΑΕ επέφερε µεταβολή στον κύκλο εργασιών του
οµίλου κατά ποσό 2.907.762 ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 49%, στα αποτελέσµατα µετά από φόρους
και στα ίδια κεφάλαια αύξησε την ζηµιά κατά ποσό 120.663 ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20%.
Η Εταιρία επίσης συµµετέχει στην εταιρία ECOTURN ΑΕ µε ποσοστό 15%. Η συµµετοχή αυτή έχει
αποµειωθεί πλήρως κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧA (1/1/2004) κατόπιν απόφασης της
∆ιοίκησης για την πορεία των εργασιών της.
1.3

Αντικείµενο δραστηριότητας

Ο όµιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµπορία πλαστικών δοχείων – φιαλών και σάκων
απορριµµάτων καθώς επίσης και στην αποθήκευση εµπορευµάτων για λογαριασµό τρίτων (logistics).
Οι κύριες δραστηριότητες του οµίλου δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούµενο χρόνο.
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2
2.1

Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων
Συµµόρφωση µε τα ∆ΠΧΑ

Οι ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας
Προτύπων (IFRIC) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως την 30η Ιουνίου
2010.
2.2

Βάση κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων

Οι ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της
συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή
τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή ορισµένων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε εύλογες
αξίες.
2.3

Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων

Οι ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
εταιρίας στις 26 Αυγούστου 2010.
2.4

Καλυπτόµενη περίοδος

Οι παρούσες ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές
καταστάσεις της Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και των θυγατρικών της, που µαζί αναφέρονται ως όµιλος και
καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως και την 30η Ιουνίου 2010.
2.5

Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ (€), το οποίο είναι το λειτουργικό νόµισµα
του οµίλου, δηλαδή το νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η
µητρική εταιρία και οι θυγατρικές της.
Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε ακέραιες µονάδες του ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Σηµειώνεται ότι λόγω στρογγυλοποιήσεων, τα πραγµατικά αθροίσµατα των ποσών που παρουσιάζονται
στις δηµοσιευµένες στον τύπο «Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 30
Ιουνίου 2010», ενδέχεται να διαφέρουν από τα αθροίσµατα που παρουσιάζονται στις παρούσες
οικονοµικές καταστάσεις.
2.6

Ανάλυση ανά τοµέα

«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). Ο Όµιλος Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ έχει
έναν κύριο επιχειρηµατικό τοµέα δραστηριοτήτων και συγκεκριµένα, εκείνον της παραγωγής και διάθεσης
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πλαστικών δοχείων – φιαλών και σάκων απορριµµάτων. Για τον λόγο αυτό δεν θεωρούµε ότι υπάρχει η
ανάγκη για περισσότερη πληροφόρηση πάνω στον τοµέα αυτό. Συνεκτιµώντας τους επιχειρηµατικούς
κινδύνους και την γεωγραφική κατάτµηση των δραστηριοτήτων του Οµίλου που είναι κατά κύριο λόγο
στην εσωτερική αγορά, δεν θεωρείται ότι θα πρέπει να γίνει κάποια τµηµατοποίηση..
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3

Αλλαγές σε πρότυπα, και σε διερµηνείες προτύπων

3.1

3.1.1

Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα η εφαρµογή των οποίων
είναι υποχρεωτική για τη χρήση που λήγει την 31η ∆εκεµβρίου 2010.
∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) - Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση

Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να εφαρµόζονται, σε
συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθµιζόµενος κίνδυνος ή τµήµα
των ταµειακών ροών εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης και εφαρµόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009. Ο Όµιλος δεν επηρεάζεται από
την ανωτέρω διερµηνεία
3.1.2

∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) - Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής
αναφοράς

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επιπρόσθετες επεξηγήσεις για τις εταιρείες που εφαρµόζουν για
πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ αναφορικά µε την χρήση του τεκµαιρόµενου κόστους στα περιουσιακά
στοιχεία πετρελαίου και αερίου, τον καθορισµό για το κατά πόσο κάποια συµφωνία εµπεριέχει
µίσθωση και τις υποχρεώσεις παροπλισµού οι οποίες περιλαµβάνονται στο κόστος των
ενσώµατων παγίων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές
καταστάσεις του Οµίλου καθώς ο όµιλος έχει ήδη µεταβεί στα ∆ΠΧΑ. Η τροποποίηση αυτή
εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2010
και δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3.1.3

∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) - Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών

Σκοπός της τροποποίησης είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2 και το λογιστικό
χειρισµό για τις αµοιβές που εξαρτώνται από την αξία της µετοχής και διακανονίζονται τοις µετρητοίς στις
ενοποιηµένες ή ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της οικονοµικής οντότητας που λαµβάνει αγαθά ή
υπηρεσίες, όταν η οικονοµική οντότητα δεν έχει καµία υποχρέωση να εξοφλήσει τις αµοιβές που
εξαρτώνται από την αξία των µετοχών. Η τροποποίηση αυτή δεν αναµένεται να επηρεάσει τις οικονοµικές
καταστάσεις του Οµίλου. Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010 και δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3.1.4

∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) - Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο) Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις

Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων
επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα
της αναφερόµενης περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα
µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την απεικόνιση απευθείας στα
αποτελέσµατα δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση µεταγενέστερων
µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος (“contingent consideration”). Το
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τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε
θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το τροποποιηµένο πρότυπο
µεταβάλλει το λογιστικό χειρισµό για τις ζηµίες που πραγµατοποιούνται από θυγατρική εταιρεία
καθώς και της απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα
εφαρµοστούν για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009 και
θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας.
3.1.5

Ε∆∆ΠΧΑ 12 - Συµφωνίες Παραχώρησης

Η διερµηνεία αναφέρεται στις εταιρείες που συµµετέχουν σε συµφωνίες παραχώρησης. Η
διερµηνεία εφαρµόζεται για τις περιόδους που ξεκινούν την 30 Μαρτίου 2009 και δεν επηρεάζει
τις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου.
3.1.6

Ε∆∆ΠΧΑ 17 ∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους

Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισµό των ακόλουθων µη αµοιβαίων (non-reciprocal)
διανοµών στοιχείων ενεργητικού από την οικονοµική οντότητα στους µετόχους που ενεργούν υπό την
ιδιότητά τους ως µέτοχοι : α) διανοµές µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και β) διανοµές που δίνουν
στους µετόχους την επιλογή απολαβής είτε µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού είτε µετρητών. Η
διερµηνεία εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009 και
δεν έχει επηρεάσει τις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου.
3.1.7

Ε∆∆ΠΧΑ 18: Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες

Σκοπός της Ε∆∆ΠΧΑ 18 αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ σχετικά µε τις συµφωνίες κατά τις
οποίες µια επιχείρηση λαµβάνει από ένα πελάτη της µέρος ενσώµατων παγίων (οικόπεδα, κτηριακές
εγκαταστάσεις ή εξοπλισµό τον οποίο η επιχείρηση θα πρέπει να χρησιµοποιήσει είτε µε σκοπό ο πελάτης
να αποτελέσει µέρος ενός δικτύου ή µε σκοπό ο πελάτης να αποκτήσει συνεχή πρόσβαση στη παροχή
αγαθών ή υπηρεσιών (όπως για παράδειγµα παροχή ηλεκτρισµού ή νερού. Σε ορισµένες περιπτώσεις, µια
επιχείρηση λαµβάνει µετρητά από τους πελάτες της τα οποία θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν για την
απόκτηση ή τη κατασκευή κάποιας εγκατάστασης µε σκοπό τη διασύνδεση του πελάτη µε το δίκτυο ή τη
παροχή αδιάλειπτης πρόσβασης στο δίκτυο αγαθών ή υπηρεσιών (ή και στα δύο ταυτόχρονα). Η
∆ιερµηνεία 18 αποσαφηνίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες πληρείται ο ορισµός του ενσώµατου παγίου,
την αναγνώριση και επιµέτρηση του αρχικού κόστους. Επιπλέον προσδιορίζει τον τρόπο µε τον οποίο
µπορεί να γίνει η εξακρίβωση της υποχρέωσης για τη παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών µε αντάλλαγµα το
ενσώµατο πάγιο καθώς και τον τρόπο αναγνώρισης του εσόδου και τη λογιστική αντιµετώπιση τον
µετρητών που λαµβάνονται από τους πελάτες. Η Ε∆∆ΠΧΑ 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από
Πελάτες» εφαρµόζεται από τις επιχειρήσεις για τέτοιου είδους µεταφορές που πραγµατοποιήθηκαν µετά
την 01/07/2009. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1164/2009 της ΕΕ, οι εταιρείες εφαρµόζουν την Ε∆∆ΠΧΑ
18, το αργότερο από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου τους οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά τις 31
Οκτωβρίου 2009. Η ∆ιερµηνεία 18 εφαρµόζεται κυρίως στις επιχειρήσεις ή οργανισµούς κοινής ωφέλειας.
Η διερµηνεία δεν είναι εφαρµόσιµη στον Όµιλο.
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3.2

3.2.1

Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα
ακόµα τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί.

τα οποία δεν έχουν

∆ΠΧΑ 2 - Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών

Η τροποποίηση επιβεβαιώνει ότι οι εισφορές µιας επιχείρησης για τη σύσταση µίας κοινοπραξίας και οι
συναλλαγές κοινού ελέγχου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2 και εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009. Η τροποποίηση δεν επηρεάζει τις
Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου.
3.2.2

∆ΠΧΑ 5 - Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και
∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες

Η τροποποίηση αποσαφηνίζει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον αφορά τα µη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόµενα προς πώληση ή τις διακοπείσες δραστηριότητες,
Η τροποποίηση δεν έχει επίπτωση στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου.
3.2.3

∆ΠΧΑ 8 - Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε τα
περιουσιακά στοιχεία του τοµέα. Η τροποποίηση δεν έχει επίπτωση στις Οικονοµικές Καταστάσεις του
Οµίλου.
3.2.4

∆ΛΠ 1 - Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ότι ο πιθανός διακανονισµός µιας υποχρέωσης µε την έκδοση
συµµετοχικών τίτλων δεν έχει σχέση µε την κατάταξή της ως κυκλοφορούν ή µη κυκλοφορούν στοιχείο. Η
τροποποίηση δεν έχει επίπτωση στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου.
3.2.5

∆ΛΠ 7 - Καταστάσεις Ταµειακών Ροών

Η τροποποίηση απαιτεί ότι µόνο οι δαπάνες που καταλήγουν σε ένα αναγνωρισµένο περιουσιακό στοιχείο
στην κατάσταση της οικονοµικής θέσης µπορούν να κατατάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες. Η
τροποποίηση δεν έχει επίπτωση στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου.
3.2.6

∆ΛΠ 17 - Μισθώσεις

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξη των µισθώσεων γηπέδων και κτιρίων ως
χρηµατοδοτικές ή λειτουργικές µισθώσεις. Η τροποποίηση δεν έχει επίπτωση στις Οικονοµικές
Καταστάσεις του Οµίλου.
3.2.7

∆ΛΠ 18 - Έσοδα

Η τροποποίηση παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά µε τον καθορισµό ως προς το αν η οικονοµική
οντότητα ενεργεί ως πρακτορευόµενος - εντολέας ή πράκτορας. Η τροποποίηση δεν έχει επίπτωση στις
Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου.
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3.2.8

∆ΛΠ 36 - Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η µεγαλύτερη µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών στην οποία πρέπει να
επιµεριστεί η υπεραξία για τους σκοπούς του ελέγχου αποµείωσης είναι ένας λειτουργικός τοµέας όπως
ορίζεται από την παράγραφο 5 του ∆ΠΧΑ 8 (δηλαδή πριν από τη συγκέντρωση -άθροιση των τοµέων). Η
τροποποίηση δεν έχει επίπτωση στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου.
3.2.9

∆ΛΠ 38 - Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν (α) τις απαιτήσεις σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 3 (αναθεωρηµένο) όσον αφορά
το λογιστικό χειρισµό των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση
επιχειρήσεων και (β) την περιγραφή των µεθόδων αποτίµησης που χρησιµοποιούνται ευρέως από τις
οικονοµικές οντότητες κατά την επιµέτρηση της εύλογης αξίας των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που
αποκτήθηκαν σε µία συνένωση επιχειρήσεων και δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Η
τροποποίηση δεν έχει επίπτωση στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου.
3.2.10 ∆ΛΠ 39 - Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση
Οι τροποποιήσεις αφορούν (α) διευκρινίσεις σχετικά µε την αντιµετώπιση των κυρώσεων /προστίµων από
προπληρωµή δανείων ως παράγωγα στενά συνδεδεµένα µε το κύριο συµβόλαιο, (β) το πεδίο απαλλαγής για
τις συµβάσεις συνένωσης επιχειρήσεων και (γ) διευκρινίσεις ότι τα κέρδη ή ζηµιές από αντιστάθµιση
ταµειακών ροών µιας προσδοκώµενης συναλλαγής πρέπει να επαναταξινοµηθούν από τα ίδια κεφάλαια στα
αποτελέσµατα στην περίοδο κατά την οποία η αντισταθµιζόµενη προσδοκώµενη ταµειακή ροή επηρεάζει
τα αποτελέσµατα. Η τροποποίηση δεν έχει επίπτωση στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου.
3.3

Πρότυπα και διερµηνείες που δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ, και δεν έχουν υιοθετηθεί.

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες διερµηνείες για τα
υπάρχοντα πρότυπα έχουν δηµοσιευθεί, δεν είναι όµως υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόµενες οικονοµικές
καταστάσεις και ο όµιλος δεν έχει προγενέστερα υιοθετήσει:
3.3.1

∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) - Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών

Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε
συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του
συνδεδεµένου µέρους. Συγκεκριµένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να
γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη
δηµοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει την
γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα στα συνδεδεµένα
µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Ο
Όµιλος θα εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή. Η τροποποίηση αυτή
δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011.
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3.3.2

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) - Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ορισµένα δικαιώµατα
πρέπει να ταξινοµηθούν. Συγκεκριµένα, δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς
µετοχής για την απόκτηση συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας
για ένα συγκεκριµένο ποσό οποιουδήποτε νοµίσµατος αποτελούν συµµετοχικούς τίτλους εάν η οικονοµική
οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής
αναλογικά σε όλους τους υφιστάµενους µετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, µη παραγώγων,
συµµετοχικών τίτλων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2010 και δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις οικονοµικές
καταστάσεις του Οµίλου.
3.3.3

∆ΠΧΑ 9 - Χρηµατοοικονοµικά µέσα

Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος της πρώτης φάσης στο έργο του Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39. Σκοπεύει να επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 κατά τη διάρκεια του
2010 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και την επιµέτρηση των
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, την αποαναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, την αποµείωση
της αξίας, και τη λογιστική αντιστάθµισης. Το ∆ΠΧΑ 9 ορίζει ότι όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία επιµετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, στην περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού
περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, συγκεκριµένα κόστη
συναλλαγών. Η µεταγενέστερη επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε
στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηµατικό µοντέλο της
οικονοµικής οντότητας σχετικά µε τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και
των συµβατικών ταµειακών ροών του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Το ∆ΠΧΑ 9
απαγορεύει επαναταξινοµήσεις, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηµατικό µοντέλο της
οικονοµικής οντότητας αλλάξει, και στην προκειµένη περίπτωση η οικονοµική οντότητα απαιτείται να
επαναταξινοµήσει µελλοντικά τα επηρεαζόµενα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Σύµφωνα µε τις
αρχές του ∆ΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να επιµετρώνται σε εύλογη αξία.
Εντούτοις, η διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγµατοποιηθέντα
και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές εύλογης αξίας συµµετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς
εµπορική εκµετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισµός γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε ένα
χρηµατοοικονοµικό µέσο ξεχωριστά και δεν µπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζηµιές εύλογης αξίας δεν
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα µεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από µερίσµατα θα συνεχίσουν να
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Το ∆ΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση της επιµέτρησης σε κόστος για τις
µη εισηγµένες µετοχές και τα παράγωγα σε µη εισηγµένες µετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πότε
το κόστος µπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίµηση της εύλογης αξίας. Ο Όµιλος βρίσκεται στη
διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν έχει
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναµένεται να εφαρµοστεί στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013
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3.3.4

Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) - Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών,
Ελάχιστο Απαιτούµενο Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους

Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται σε περιορισµένες περιπτώσεις: όταν η οικονοµική οντότητα υπόκειται σε
ελάχιστο απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών για
κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε µία τέτοια οικονοµική οντότητα να
αντιµετωπίσει το όφελος από µια τέτοια πρόωρη πληρωµή ως περιουσιακό στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει
εφαρµογή στον Όµιλο. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
αναµένεται να εφαρµοστεί για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2011.
3.3.5

Ε∆∆ΠΧΑ 19 - ∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους.

Η ∆ιερµηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό από την οικονοµική οντότητα που εκδίδει
συµµετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειµένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν µέρει, µια
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. Η τροποποίηση αυτή
δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εφαρµοστεί για ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010.

4

Ακολουθούµενες λογιστικές πολιτικές

Οι λογιστικές αρχές και οι εκτιµήσεις βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις της 30η
Ιουνίου 2010 είναι συνεπείς µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων της χρήσης 2009, οι οποίες έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη
διεύθυνση www.pairis.gr .
Η λεπτοµερής περιγραφή του πλαισίου καθώς και οι βασικές λογιστικές αρχές κατάρτισης των
οικονοµικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου έχουν παρατεθεί στις επεξηγηµατικές σηµειώσεις των
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2009. Κατά συνέπεια η ανάγνωση των
συνηµµένων εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, θα πρέπει να γίνεται σε συνδυασµό
µε αυτές της 31ης ∆εκεµβρίου 2009, ώστε να παρέχεται στον αναγνώστη πιο ολοκληρωµένη πληροφόρηση.

5

Υπεραξία επιχείρησης

Στις 4 Ιανουαρίου 2010 η εταιρεία Ε. Παΐρης ΑΒΕΕ, εξαγόρασε το υπόλοιπο µετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας Elopak AE αντί του ποσού των 1.402.500 ευρώ. Η εύλογη αξία της εταιρείας την ηµεροµηνία
εκείνη ήταν 2.626.602 ευρώ. Κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς προέκυψε υπεραξία η οποία προσδιορίστηκε
ως εξής:
Τίµηµα αγοράς µετοχών

1.402.500

Μείον: Εύλογη αξία µετοχών

1.339.567

Υπεραξία

62.933

Η εύλογη αξία των µετοχών κατά τις 4 Ιανουαρίου 2010 προσδιορίστηκε µε βάση τα στοιχεία της
κατάστασης Οικονοµικής Θέσης της Elopak στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 που είχαν ως εξής:
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Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Απογραφή Αποθεµάτων
Πελάτες
Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις
Χρηµατικά διαθέσιµα
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων
Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Αξία µετοχών Ε.Παΐρη ΑΒΕΕ πρίν την εξαγορά βάση Ισολογισµού
31/12/2009
Εύλογη αξία µετοχών που εξαγοράστηκαν

Ποσό
5.460.357
13.275
15.950
1.230.244
991.739
134.092
211.015
-957.703
-45.893
-37.960
-3.824.334
-156.740
-407.441
2.626.602
1.287.035
1.339.567

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.

6

Μετοχικό κεφάλαιο

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αποτελείται από 4.971.466 κοινές ονοµατικές µετοχές, ονοµαστικής
αξίας 1,46 ευρώ. Όλες οι µετοχές παρέχουν τα ίδια δικαιώµατα στην λήψη µερισµάτων και στην
αποπληρωµή κεφαλαίου και αντιπροσωπεύουν µία ψήφο στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της
εταιρίας.
Οι µετοχές της εταιρείας είναι εισηγµένες στην κύρια αγορά του Χρηµατιστήριου Αθηνών, στην κατηγορία
Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης µε τον κωδικό ΠΑΙΡ.

7

Λοιπές προβλέψεις

Οι λοιπές προβλέψεις του οµίλου αφορούν πρόβλεψη για διαφορές που είναι πιθανό να προκύψουν από
µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους.
Περίοδος 01/01/2010 έως 30/06/2010
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2010
Πρόβλεψη περιόδου
Λογιστική αξία την 30 Ιουνίου 2010

Όµιλος
168.111
38.078
206.189

Εταιρία
163.988
37.899
201.887

Όµιλος
276.793
76.597
185.279
168.111

Εταιρία
263.063
75.806
174.880
163.988

Περίοδος 01/01/2009 έως 31/12/2009
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2009
Πρόβλεψη περιόδου
Κλείσιµο προβλέψεων προηγ. χρήσεων
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2009
Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.
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8

∆ανεισµός

Ο δανεισµός του Οµίλου αναλύετε ως εξής:
Ο Όµιλος
30/06/2010
31/12/2009
Μακροπρόθεσµες τραπεζικές
υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από Leasing
Σύνολο µακροπρόθεσµων δανειακών
υποχρεώσεων

Η Εταιρία
30/06/2010
31/12/2009

78.598
303.965

0
0

0
0

0
0

382.564

0

0

0

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.

Ο Όµιλος
30/06/2010
31/12/2009
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές
υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από Leasing
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανειακών
υποχρεώσεων

Η Εταιρία
30/06/2010
31/12/2009

10.422.520

9.000.157

9.830.095

9.000.157

221.589

119.013

60.154

119.013

10.644.109

9.119.170

9.890.249

9.119.170

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.

¾ Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός
Ο µακροπρόθεσµος δανεισµός της εταιρίας αφορά δάνεια για επενδύσεις του οµίλου. Το επιτόκιο τους
είναι Eurobor 3m + 2%.
¾ Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Οι υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις ενσώµατων παγίων λήγουν το 2012, οπότε και ο Όµιλος θα
αγοράσει τα πάγια αυτά έναντι ποσού 0,01 ευρώ.
¾ Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός
Ο βραχυπρόθεσµος δανεισµός της εταιρίας αφορά δάνεια για ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της
εταιρίας. Τα επιτόκια δανεισµού της εταιρίας είναι:

Overnight + 2,6%
Euribor 3m + 2%
Euribor 3m + 3%
Euribor 3m + 3,5%
Euribor 3m + 3,75%
Euribor 3m + 4%
Σύνολο δανείων

Ο Όµιλος
30/06/2010
31/12/2009
1.343.796
1.250.609
411.723
0
1.767.670
1.497.560
180.703
0
2.765.000
4.200.000
3.953.629
2.051.988
10.422.520
9.000.157

Η Εταιρία
30/06/2010
31/12/2009
1.343.796
1.250.609
0
0
1.767.670
1.497.560
0
0
2.765.000
4.200.000
3.953.629
2.051.988
9.830.095
9.000.157

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.

¾ Ανάλυση ευαισθησίας κινδύνου επιτοκίου
Όλες οι τοκοφόρες υποχρεώσεις του οµίλου διασυνδέονται µε κυµαινόµενα επιτόκια (Euribor), που
προσαρµόζονται στις διαφοροποιούµενες συνθήκες της αγοράς. Ο όµιλος δεν χρησιµοποιεί
χρηµατοοικονοµικά παράγωγα.
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Την 30η Ιουνίου 2010, ο όµιλος είναι εκτεθειµένος στις µεταβολές της αγοράς του επιτοκίου όσον αφορά
τον τραπεζικό δανεισµό του, ο οποίος υπόκειται σε µεταβλητό ποσοστό επιτοκίου.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσµατος της χρήσης καθώς και των ιδίων
κεφαλαίων σε µια λογική µεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1% ή –1%. Οι αλλαγές στα επιτόκια
εκτιµάται ότι κινούνται σε µία λογική βάση σε σχέση µε τις πρόσφατες συνθήκες της αγοράς. Για τον
υπολογισµό έχουν ληφθεί υπ’ όψιν τα τραπεζικά δάνεια της εταιρίας.

∆άνεια µε κυµαινόµενο επιτόκιο

9

∆ανεισµός
30/06/2010
9.830.095

Αύξηση
Euribor +
1%
328.170

Τόκοι
περιόδου
229.869

Μείωση
Euribor 1%
131.568

Κέρδη ανά Μετοχή

Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε την διαίρεση του αναλογούντος στους µετόχους της εταιρίας και
του οµίλου κέρδους, µε τον σταθµισµένο µέσο όρο των σε κυκλοφορία µετοχών κατά την διάρκεια της
χρήσεως.
Όµιλος
30/06/2010
Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους µετόχους
Σταθµισµένος Μέσος Όρος των σε
κυκλοφορία µετοχών
Κέρδη ανά µετοχή

Εταιρία

30/06/2009

30/06/2010

30/06/2009

(611.489)

(122.977)

(372.013)

(17.412)

4.971.466

4.971.466

4.971.466

4.971.466

-0,1230

-0,0247

-0,0748

-0,0035

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.

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)
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10 Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις
10.1 Συναλλαγές και Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις από και προς Συνδεδεµένα Πρόσωπα
Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά 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:
10.1.1 Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη
Οι συναλλαγές της εταιρίας µε τα συνδεδεµένα µέρη κατά εταιρία αναλύονται ως εξής:

Εταιρία

Πωλήσεις προς
συνδεδεµένες
εταιρίες

Αγορές από
συνδεδεµένες
εταιρίες

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

89.890
608.450
0

15.000
274.732
0

Σύνολο

698.340

289.732

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.

Οι συναλλαγές µε τις θυγατρικές έχουν απαλειφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.
Οι παραπάνω συναλλαγές έχουν γίνει µε τους συνήθεις εµπορικούς όρους.
10.1.2 Υπόλοιπα συνδεδεµένων µερών
Τα υπόλοιπα των συνδεδεµένων µερών είναι τα παρακάτω::

Εταιρία

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

Απαιτήσεις
από
συνδεδεµένες
εταιρίες

Υποχρεώσεις
προς
συνδεδεµένες
εταιρίες

718.712
596.165
0

0
307.542
12.120

1.314.878

319.663

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.

Τα υπόλοιπα µεταξύ των θυγατρικών έχουν απαλειφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.
∆εν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη.

10.1.3 Αµοιβές και υπόλοιπα βασικών διευθυντικών στελεχών

Οι αµοιβές των βασικών διευθυντικών στελεχών του οµίλου και τα υπόλοιπα τους είναι τα εξής:
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ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 - 30/6/2010

1/1 - 30/6/2009

1/1 - 30/6/2010

1/1 - 30/6/2009

Μισθοί
Bonus
Αµοιβές ∆.Σ.
Σύνολο

149.909
0
0
149.909

99.879
0
65.000
164.879

66.725
0
66.725

79.003
0
45.000
124.003

Υποχρεώσεις
Απαιτήσεις

31.244
17.057

33.547
6.894

25.496
0

20.120
2.200

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ.

10.2 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
10.2.1 Επίδικες υποθέσεις
∆εν εκκρεµούν σε βάρος της Εταιρίας και του Οµίλου δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, που να µπορούν
να επιφέρουν ουσιώδεις επιπτώσεις στα οικονοµικά αποτελέσµατα της.
10.2.2 Ενδεχόµενες απαιτήσεις
Την 30η Ιουνίου 2010 δεν υπήρχαν ενδεχόµενες απαιτήσεις από την Εταιρία και τον Όµιλο που να µπορούν
να επιφέρουν ουσιώδεις επιπτώσεις στα οικονοµικά αποτελέσµατα της.
10.3 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2008 έως 2010. Οι θυγατρικές της
εταιρείες Polypack ΑΕ και Elopak AE, δεν έχουν ελεγχθεί για τις χρήσεις 2007 έως 2010. Ο Όµιλος έχει
κάνει πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου µε βάση την µέχρι τώρα έκβαση τους για κάθε εταιρία.
10.4 ∆εσµεύσεις
∆εν προκύπτουν δεσµεύσεις από τις λειτουργικές µισθώσεις του Οµίλου.
10.5 Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και την αντίστοιχη
περσινή ήταν:
Ο Όµιλος
30/06/2010
30/06/2009
Αριθµός εργαζοµένων

147

119

Η Εταιρία
30/06/2010
30/06/2009
119

118

10.6 Μεταγενέστερα του Ισολογισµού γεγονότα.
Στις 15 Ιουλίου 2010 εγκρίθηκε από την Νοµαρχία Πιερίας η τροποποίηση του καταστατικού της
θυγατρικής εταιρείας Elopak AE. µε την οποία έγινε αλλαγή της επωνυµίας της σε «EPSH ΕΛΛΑΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε διακριτικό
τίτλο «EPSH ΑΒΕΕ»
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∆εν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα του ισολογισµού της 30ης Ιουνίου 2010 γεγονότα, που να αφορούν είτε
την Εταιρία είτε τον Όµιλο, στα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
(∆ΠΧΑ).

Ασπρόπυργος, 26 Αυγούστου 2010

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ &
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ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
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Α.∆.Τ. Χ- 078658
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ A.M.A 29470
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11 Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2010
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