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Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01/2015
– 30/06/2015 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ την
26η Αυγούστου 2015 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο, στην
διεύθυνση www.pairis.gr. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά
στοιχεία στοχεύουν στο να δώσουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά
δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της
Εταιρείας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Επίσης, επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, σε κάποια από τα κονδύλια που απεικονίζονται
στα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις
και ανακατατάξεις κονδυλίων.
Ιωάννης Εμμ. Παΐρης
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
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1. Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.
2 του ν. 3556/2007, όπως ισχύει)
Οι
1. Ιωάννης Εμμ. Παΐρης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Δώρις Δ. Παΐρη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
3. Παναγιώτα Χ. Μπαλτά, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ
εξ όσων γνωρίζουμε:
α) οι Οικονομικές Καταστάσεις Α΄ εξαμήνου 2015 της Εταιρείας και του Ομίλου, που
καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
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 ν.3556/2007 και
β) η εξαμηνιαία έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή
τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΠΑΪΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ810756
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΔΩΡΙΣ Δ. ΠΑΪΡΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Χ. ΜΠΑΛΤΑ

Α.Δ.Τ. AH508426

Α.Δ.Τ. ΑΖ 001735
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2.

Εξαμηνιαία

Έκθεση

του

Διοικητικού

Συμβουλίου

για

την

περίοδο

01/01/2015 - 30/06/2015
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Με βάση τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και του Καταστατικού της Εταιρείας, σας υποβάλλουμε για την
χρονική περίοδο του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως την παρούσα Έκθεση του
Διοικητικού Συμβουλίου. Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά πληροφορίες του
Ομίλου «Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν σε μια γενική
ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία και τις
μεταβολές που επήλθαν κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, σημαντικά γεγονότα, τα
οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας περιόδου,
γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που η Εταιρεία και ο Όμιλος
ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατά το δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης και
παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ του εκδότη και συνδεδεμένων
με αυτόν προσώπων.

2.1. Σημαντικά γεγονότα του Α΄ Εξαμήνου της Χρήσης 2015.
Στις 14 Ιουλίου 2015 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (επαναληπτική της
30/6/2015)

των

Μετόχων

της

Εταιρείας.

Στην

συνέλευση

παρέστησαν

μέτοχοι

που

εκπροσωπούσαν το 57,10% του συνόλου των μετόχων και αποφάσισαν ομόφωνα τα παρακάτω:
1. Ενέκριναν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου και την έκθεση
διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2014, καθώς επίσης και την έκθεση των
Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Αποφάσισαν την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη
για τη χρήση του 2014.
3. Εξέλεξαν παμψηφεί και ομόφωνα από το σώμα των Ορκωτών Ελεγκτών την ελεγκτική εταιρεία
BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ ως ελεγκτές της Εταιρείας και του Ομίλου για την διαχειριστική
χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015, με ΑΜ ΣΟΕΛ 173.
4. Ενέκριναν τις αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από
01/01/2014 έως 31/12/2014 και την προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.
5. Ενέκριναν την Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών
αυτού. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει διάρκεια έως το έτος 2019 και απαρτίζεται από τα εξής
μέλη: Ιωάννης Εμμ. Παΐρης, Παναγιώτα Χρησ. Μπαλτά – Παΐρη, Δωρίς Δημ.Παΐρη, Χρήστος
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Φώτιου Καμπόλης, Θεοδόσιος Νικ. Αποστολίδης, Εμμανουήλ Αναστ. Παΐρης, Γεώργιος Γρηγ.
Γιαμάλογλου και Παναγιώτης Δημ. Ζωγράφος.
6. Ενέκριναν την εκλογή νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 37 του ν. 3693/2008. Τα ανεξάρτητα μέλη είναι ο Παναγιώτης Δ. Ζωγράφος, ο Θεοδόσιος
Ν. Αποστολίδης (πρόεδρος), και ο Γεώργιος Γ. Γιαμάλογλου.
7. Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για την πορεία της έκδοσης κοινού, εμπράγματος
εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, ποσού κεφαλαίου οκτώ εκατομμύριών πεντακοσίων
χιλιάδων ευρώ (8.500.000,00 ευρώ).

2.2 Ανάλυση Οικονομικών Στοιχείων Α΄ Εξαμήνου 2015
2.2.1 Μητρική Εταιρεία
 Στοιχεία του Ισολογισμού της Μητρικής Εταιρείας
Το σύνολο του Ενεργητικού κατά την 30/06/2015 ανήλθε, σε ποσό ευρώ 19.870.585, έναντι
ποσού ευρώ 18.959.999 κατά την 31/12/2014 χωρίς αξιόλογη μεταβολή.
Το σύνολο των Κυκλοφορούντων στοιχείων του Ενεργητικού ανήλθαν κατά την
30/06/2015, σε ποσό ευρώ 8.808.586 έναντι ποσού ευρώ 7.703.988 κατά την 31/12/2014.
Η Καθαρή Θέση διαμορφώθηκε σε ποσό ευρώ 6.420.611 κατά την 30/06/2015, έναντι ποσού
ευρώ 6.480.049 κατά την 31/12/2014. Η μείωση αυτή οφείλεται στις ζημίες της Εταιρείας στο α’
εξάμηνο 2015.
Το Σύνολο των Υποχρεώσεων κατά την 30/06/2015 ανήλθε, σε ποσό ευρώ 13.449.974, έναντι
ποσού ευρώ 12.479.950 κατά την 31/12/2014. Η αύξηση των υποχρεώσεων οφείλεται κυρίως
στην αύξηση των υποχρεώσεων προς προμηθευτές και του τραπεζικού δανεισμού.
 Στοιχεία των Ταμειακών ροών της Μητρικής Εταιρείας
Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά την 30/06/2015 είναι θετικές κατά ποσό
ευρώ 16.819, ενώ κατά την 30/06/2014 ήταν θετικές κατά ποσό ευρώ 193.303.
 Στοιχεία των Αποτελεσμάτων της Μητρικής Εταιρείας
Ο Κύκλος Εργασιών κατά την 30/06/2015 ανήλθε σε ποσό ευρώ 5.710.372, ενώ κατά την
30/06/2014 ανήλθε σε ποσό ευρώ 5.403.616.
Τα Αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν κατά την 30/06/2015 σε κέρδος ποσό
ευρώ 315.859, έναντι κέρδους ποσού ευρώ 222.683 κατά την 30/06/2014.
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Τα Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων διαμορφώθηκαν κατά την 30/06/2015 σε κέρδος ποσό ευρώ 535.309, έναντι
κέρδους ποσού ευρώ 499.591 κατά την 30/06/2014.
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα κατά την 30/06/2015 ανήλθαν σε ποσό ευρώ 371.376, ενώ κατά
την 30/06/2014 ανήλθαν σε ποσό ευρώ 424.959.
Τα Καθαρά Αποτελέσματα μετά Φόρων Χρήσης ανήλθαν κατά την 30/06/2015 σε ζημία
ποσού ευρώ 59.438 έναντι ζημίας ποσού ευρώ 202.228 κατά την 30/06/2014.
2.2.2 Όμιλος
 Στοιχεία του Ενοποιημένου Ισολογισμού
Το σύνολο του Ενεργητικού κατά την 30/06/2015 ανήλθε, σε ποσό ευρώ 22.043.767, έναντι
ποσού ευρώ 20.787.278 κατά την 31/12/2014 χωρίς αξιόλογη μεταβολή.
Το σύνολο των Κυκλοφορούντων στοιχείων του Ενεργητικού ανήλθαν κατά την
30/06/2015, σε ποσό ευρώ 10.104.620 έναντι ποσού ευρώ 8.479.685 κατά την 31/12/2014.
Η Καθαρή Θέση διαμορφώθηκε σε ποσό ευρώ 3.538.012 κατά την 30/06/2015, έναντι ποσού
ευρώ 3.913.468 κατά την 31/12/2014, Η μείωση αυτή οφείλεται στις ζημίες του Ομίλου στο α’
εξάμηνο 2015.
Το Σύνολο των Υποχρεώσεων κατά την 30/06/2015 ανήλθε, σε ποσό ευρώ 18.505.755, έναντι
ποσού ευρώ 16.873.810 κατά την 31/12/2014.
 Στοιχεία των Ενοποιημένων Ταμειακών ροών
Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά την 30/06/2015 διαμορφώθηκαν σε
αρνητικές ποσό ευρώ 217.030, έναντι θετικών 30/06/2014 ποσού ευρώ 358.355.
 Στοιχεία των Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων
Ο Κύκλος Εργασιών κατά την 30/06/2015 ανήλθε σε ποσό ευρώ 8.439.828, έναντι ποσού ευρώ
8.298.645 κατά την 30/06/2014.
Τα Αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν κατά την 30/06/2015 σε κέρδος ποσού
ευρώ 48.851, έναντι κέρδους ποσού ευρώ 150.431 κατά την 30/06/2014.
Τα Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων διαμορφώθηκαν κατά την 30/06/2015 σε κέρδος ποσού ευρώ 552.097, έναντι
κέρδους ποσού ευρώ 667.543 κατά την 30/06/2014.
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα κατά την 30/06/2015 ανήλθαν σε ποσό ευρώ 451.775, έναντι
ποσού ευρώ 483.591 κατά την 30/06/2014.
Τα Καθαρά Αποτελέσματα μετά Φόρων Χρήσης ανήλθαν κατά την 30/06/2015 σε ζημία
375.456, έναντι ζημίας ποσού ευρώ 298.862 κατά την 30/06/2014.
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2.3 Αριθμοδείκτες
Οι αριθμοδείκτες οι οποίοι εκφράζουν την Οικονομική θέση του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας
είχαν την ακόλουθη εξέλιξη:

2.4 Προοπτικές και κυριότεροι κίνδυνοι & αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο
της χρήσης του 2015
Ο Όμιλος τους τελευταίους επτά μήνες δραστηριοποιείται σε ένα πολύ δύσκολο και αβέβαιο
οικονομικό περιβάλλον μετά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες στην ήδη επιβαρυμένη Ελληνική
Οικονομία. Η ραγδαία πτώση στην οικονομική δραστηριότητα, λόγω των τραπεζικών περιορισμών,
έχει επιφέρει βαρύτατο πλήγμα στη λειτουργία των επιχειρήσεων, ανάλογα με τον κλάδο. Ο
Όμιλος βρίσκεται σε δύσκολη θέση αφού η συνεχιζόμενη δυσκολία στη διακίνηση Α΄ υλών στην
εσωτερική αγορά επιβραδύνει την παραγωγή του. Επίσης ο εφοδιασμός πραγματοποιείται πλέον
με χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες δημιουργώντας ανάγκες ενίσχυσης της ασφάλειας.
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 και μερίσματα
πληρωτέα.
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:


Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του
Ομίλου,
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Σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών
προϊόντων για την μείωση των κινδύνων και



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. Δεν
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 2015, 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 Διοίκηση 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 σύνολο του δανεισμού της Εταιρείας αφορά κεφάλαιο κίνησης, το οποίο είναι ελεύθερο
εμπράγματων εγγυήσεων και τα όρια πιστώσεων ανανεώνονται κάθε έτος. Σε περίπτωση μη
ανανέωσης των σχετικών πιστώσεων η εταιρεία μπορεί να διαπραγματευτεί την μετατροπή του
βραχυπρόθεσμου δανεισμού σε μακροπρόθεσμό εγγράφοντας υποθήκες των ακινήτων της.
Βέβαια μετά τον περιορισμό των τραπεζών στην διακίνηση κεφαλαίων η ρευστότητα του Ομίλου
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είναι περιορισμένη καθώς οι εισπράξεις απαιτήσεων έχουν περιοριστεί λόγο του αρνητικού
κλήματος που επικρατεί στην ελληνική αγορά.
 Κίνδυνος αγοράς
Ο κίνδυνος της αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο των αλλαγών των τιμών 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. Για τρέχον έτος όμως η
εταιρεία βρίσκεται σε αδυναμία να εισάγει την ποσότητα των πρώτων υλών που επιθυμεί μετά τον
περιορισμό των τραπεζών στην διακίνηση κεφαλαίων.

2.5 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι εμπορικές συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα στη διάρκεια του
πρώτου εξαμήνου της χρήσης 2015, έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της
αγοράς, δεν διαφοροποιήθηκαν αναλογικά με τις αντίστοιχες συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν
στη διάρκεια της προηγούμενης χρήσης 2014 και συνεπώς δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τη
χρηματοοικονομική θέση και τις επιδόσεις της μητρικής Εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο του
τρέχοντος οικονομικού έτους.
Στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζονται οι διεταιρικές πωλήσεις και οι λοιπές διεταιρικές
συναλλαγές, μεταξύ της Εταιρείας και των θυγατρικών της, κατά το πρώτο εξάμηνο της
τρέχουσας χρήσης καθώς και τα διεταιρικά υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας
και των θυγατρικών της, κατά την 30/06/2015:
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Οι παραπάνω συναλλαγές και υπόλοιπα που αφορούν τις εταιρείες που ενοποιήθηκαν με τη
μέθοδο της ολικής ενοποίησης έχουν απαλειφθεί από τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του
Ομίλου.
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2.6 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Με το άρθρο 1 παρ. 4, του ν. 4334/2015 από το φορολογικό έτος 2015 ο συντελεστής
φορολογίας των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων αυξήθηκε
από 26% σε 29%. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 12 (παρ. 47) και το ΔΛΠ 10 (παρ. 22) η αλλαγή του
φορολογικού συντελεστή που ψηφίστηκε στις 16/07/2015 αποτελεί «μη διορθωτικό γεγονός» και
ως εκ τούτου για τις καταρτισθείσες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας κατά
την 30/06/2015 ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίστηκε με τον
ισχύοντα κατά την 30/06/2015 φορολογικό συντελεστή 26%. Η επίδραση για τον Όμιλο κατά
πρώτο εξάμηνο του 2015 αν εφαρμόζοντα ο νέος συντελεστής θα ήταν αύξηση της υποχρέωσης
κατά ποσό ευρώ 63 χιλιάδες περίπου με ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσμάτων και για την
Εταιρεία αύξηση της απαίτησης κατά ποσό ευρώ 8 χιλιάδες περίπου.
Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού που να έχουν σημαντική
επίπτωση στην χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου και της Εταιρείας.
Ασπρόπυργος, 26 Αυγούστου 2015
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΠΑΪΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ810756
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΔΩΡΙΣ Δ. ΠΑΪΡΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Χ. ΜΠΑΛΤΑ

Α.Δ.Τ. AH508426

Α.Δ.Τ. ΑΖ 001735
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3. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Προς τους μετόχους της «Ε.ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»

Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής
θέσης της Εταιρείας Ε.ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε., της 30ης Ιουνίου 2015 και τις σχετικές συνοπτικές
εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και
ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις
επιλεγμένες

επεξηγηματικές

σημειώσεις,

που

συνθέτουν

την

ενδιάμεση

συνοπτική

χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας
οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και
παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές
Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής
της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.
Εύρος Επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410
«Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον
Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής
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 Διεθνή 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 τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας
οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική
πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 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 ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Αγ. Παρασκευή, 28/08/2015
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια
BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Λ. Μεσογείων 449, Αγ. Παρασκευή

Κλεοπάτρα Ι. Καλογεροπούλου

ΑΜ ΣΟΕΛ: 173
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Κατάσταση συνολικών εσόδων
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Κατάσταση οικονομικής θέσης
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Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2014
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την χρήση
μετά από φόρους
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την
30η Ιουνίου 2014

ΟΜΙΛΟΣ
Αποθεματικό
Μετοχικό
από έκδοση
Αποθεματικό
Λοιπά
Αποτελέσματα
κεφάλαιο
μετοχών υπέρ εύλογης αξίας αποθεματικά
εις νέο
το άρτιο
7.258.340
2.317.275
408.000
1.202.237
(6.785.520)

4.400.333

(298.862)

(298.862)

(7.084.382)

4.101.470

7.258.340

2.317.275

408.000

1.202.237

Σύνολο

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2014
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την χρήση
μετά από φόρους
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την
30η Ιουνίου 2014

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αποθεματικό
Μετοχικό
από έκδοση
κεφάλαιο
μετοχών υπέρ
το άρτιο
7.258.340
2.317.275

7.258.340

2.317.275
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Λοιπά
αποθεματικά
1.249.386

1.249.386

Αποτελέσματα
εις νέο

Σύνολο

(4.011.617)

6.813.385

(202.228)

(202.228)

(4.213.844)

6.611.157

17

Κατάσταση ταμειακών ροών
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4. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων
Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων με τα ΔΠΧΑ
Συμμόρφωση με τα ΔΠΧΑ
Οι ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις της «Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» είναι σύμφωνες
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία έχουν εκδοθεί από την
Επιτροπή Διεθνών 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 και ειδικότερα σύμφωνες με το Δ.Λ.Π. 34 περί ενδιάμεσων
οικονομικών καταστάσεων.
Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Οι ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. την 30 Ιουνίου
2015 έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και
την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογες - τρέχουσες αξίες.
Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων
Οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας στις 26/8/2015.
Καλυπτόμενη περίοδος
Οι παρούσες ετήσιες 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 2015 έως και την 30η Ιουνίου 2015.
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 Εταιρεία.
Σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της διοίκησης
Η κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα απαιτεί την
διενέργεια εκτιμήσεων, κρίσεων και παραδοχών, που ενδέχεται να επηρεάσουν τα λογιστικά
υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για
ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις καθώς και το ύψος των εσόδων και εξόδων που
αναγνωρίστηκαν.
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Η χρήση επαρκούς πληροφόρησης και η εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα
στοιχεία για την διενέργεια εκτιμήσεων σε αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεις για
παροχές

στο

προσωπικό,

απομείωση

αξίας

στοιχείων

του

ενεργητικού,

αναγνώριση

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. Οι εκτιμήσεις
κρίνονται σημαντικές αλλά μη δεσμευτικές. Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να
διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις.
Η Εταιρεία εφαρμόζει από τη 1η Ιανουαρίου 2005 τα Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.A. με όλες τις διερμηνείες και
τυχόν αναθεωρήσεις ή μεταβολές τους και έχουν εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις από
01/01/2014:
Δ.Λ.Π. 1

Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων (αναθεωρημένο)

Δ.Λ.Π. 2

Αποθέματα

Δ.Λ.Π. 7

Καταστάσεις ταμειακών ροών

Δ.Λ.Π. 8

Καθαρό Κέρδος ή Ζημιά Χρήσης, Βασικά Λάθη και μεταβολές στις Λογιστικές
Μεθόδους

Δ.Λ.Π. 10

Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού

Δ.Λ.Π. 11

Κατασκευαστικά συμβόλαια

Δ.Λ.Π. 12

Φόροι εισοδήματος

Δ.Λ.Π. 16

Ενσώματα Πάγια

Δ.Λ.Π. 17

Μισθώσεις

Δ.Λ.Π. 18

Έσοδα

Δ.Λ.Π. 19

Παροχές σε εργαζομένους

Δ.Λ.Π. 20

Λογιστική

των

κρατικών

επιχορηγήσεων

και

γνωστοποίηση

της

κρατικής

υποστήριξης
Δ.Λ.Π. 21

Οι επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές του συναλλάγματος

Δ.Λ.Π. 23

Κόστος δανεισμού

Δ.Λ.Π. 24

Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών

Δ.Λ.Π. 26

Λογιστική

απεικόνιση

και

παρουσίαση

των

προγραμμάτων

αποχώρησης

προσωπικού
Δ.Λ.Π. 27

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές

Δ.Λ.Π. 28

Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς εταιρίες

Δ.Λ.Π. 29

Οι οικονομικές καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονομίες

Δ.Λ.Π. 31

Χρηματοοικονομική παρουσίαση των δικαιωμάτων σε κοινοπραξίες

Δ.Λ.Π. 32

Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις και παρουσίαση

Δ.Λ.Π. 33

Κέρδη ανά μετοχή
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Δ.Λ.Π. 34

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις

Δ.Λ.Π. 36

Μείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού

Δ.Λ.Π. 37

Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις

Δ.Λ.Π. 38

Άυλα στοιχεία του ενεργητικού

Δ.Λ.Π. 39

Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και αποτίμηση

Δ.Λ.Π. 40

Επενδύσεις σε Ακίνητα

Δ.Λ.Π. 41

Γεωργία

Δ.Π.Χ.A. 1

Πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.A.

Δ.Π.Χ.A. 2

Πληρωμές με στοιχεία καθαρής θέσης

Δ.Π.Χ.A. 3

Ενοποίηση επιχειρήσεων

Δ.Π.Χ.A. 4

Ασφαλιστικά συμβόλαια

Δ.Π.Χ.A. 5

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση και Διακοπείσες
Δραστηριότητες

Δ.Π.Χ.A. 6

Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων

Δ.Π.Χ.A. 7

Χρηματοπιστωτικά μέσα: Γνωστοποιήσεις

Δ.Π.Χ.A. 8

Λειτουργικοί τομείς

Δ.Π.Χ.Α. 10

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Δ.Π.Χ.Α. 11

Σχήματα υπό κοινό έλεγχο

Δ.Π.Χ.Α. 12

Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες

Δ.Π.Χ.Α. 13

Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία
είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης
ή μεταγενέστερα.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για περιόδους που ξεκινούν την τρέχουσα
χρήση
ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές»: Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης
πληρωμής εισφοράς που έχει επιβληθεί από την κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήματος. Η
διερμηνεία διευκρινίζει πως το δεσμευτικό γεγονός βάσει του οποίου θα έπρεπε να σχηματιστεί η
υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης σύμφωνα
με το ΔΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία η οποία προκαλεί την
πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση της
υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήμερα, ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες
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επιβάλλονται ως αποτέλεσμα συνθηκών που ισχύουν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Η
διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση .
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2015):
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία
ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-2013 του ετήσιου προγράμματος
βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση .
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει
εφαρμογή στην λογιστικοποίηση του σχηματισμού οποιασδήποτε από κοινού δραστηριότητας
βάσει του ΔΠΧΑ 11 στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας.
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας»: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το
ΔΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων («portfolio
exception»)

έχει

εφαρμογή

σε

όλα

τα

συμβόλαια

(συμπεριλαμβανομένων

των

μη

χρηματοοικονομικών συμβολαίων) εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 39/ΔΠΧΑ 9.
ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»: Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί
πως το ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες είναι υποχρεωτικά για
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μεταγενέστερα της 1 Ιανουαρίου 2015 και δεν έχουν
εφαρμοστεί κατά την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Ο Όμιλος ερευνά
την επίδραση των νέων προτύπων και τροποποιήσεων στις οικονομικές του καταστάσεις.
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και
ΔΠΧΑ 7 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2018): Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην
ταξινόμηση

και

επιμέτρηση

των

χρηματοοικονομικών

περιουσιακών

στοιχείων

και

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων
πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών
που εφαρμόζεται σήμερα. Επίσης καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης
βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχον μοντέλο του ΔΛΠ 39.
Το πρότυπο δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017): Σκοπός του προτύπου είναι να
παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με
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πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών
κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία
οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της
αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με
τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το
οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το πρότυπο δεν
έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Φεβρουαρίου 2015): Η
περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών
στα προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών
όταν είναι ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές
εργαζομένων που υπολογίζονται βάσει ενός σταθερού ποσοστού του μισθού.
ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016): Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από
έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού
δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία «επιχείρηση». Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων
Απόσβεσης και Απομείωσης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016): Αυτές οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι η χρήση μεθόδων
βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός
περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζουν πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση
επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο
περιουσιακό στοιχείο. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016): Αυτή η τροποποίηση
επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής θέσης
προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς
εταιρείες στις εταιρικές τους οικονομικές καταστάσεις και επίσης διευκρινίζει τον ορισμό των
εταιρικών οικονομικών καταστάσεων. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων
μεταξύ ενός επενδυτή και μιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας» (εφαρμόζεται στις
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ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016); Οι τροποποιήσεις
διευθετούν μία ασυνέπεια μεταξύ των διατάξεων του ΔΠΧΑ 10 και του ΔΛΠ 28 σχετικά με την
πώληση ή εισφορά των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και μιας συγγενούς
εταιρείας ή κοινοπραξίας. Η βασική συνέπεια των τροποποιήσεων είναι πως αναγνωρίζεται
ολόκληρο το κέρδος ή η ζημιά μιας συναλλαγής που περιλαμβάνει μία δραστηριότητα (είτε με τη
μορφή μιας θυγατρικής είτε όχι). Μερικό κέρδος ή ζημιά αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή
περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν αποτελούν μια δραστηριότητα, ακόμα και αν
αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν τη μορφή μιας θυγατρικής. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016); Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του
ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας και της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των
μερικών αθροισμάτων, την δομή των οικονομικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των
λογιστικών πολιτικών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρμογή της απαλλαγής
από την υποχρέωση ενοποίησης” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016). Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής
των εταιρειών επενδύσεων και των θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Φεβρουαρίου 2015):
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε έξι
ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-2012 του ετήσιου προγράμματος
βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.
ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»: Η τροποποίηση
διευκρινίζει τον ορισμό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης» και ορίζει διακριτά τον «όρο απόδοσης»
και τον «όρο υπηρεσίας».
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για
ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό του χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως
χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάσει των ορισμών του ΔΛΠ 32
«Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα,
χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης,
επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
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ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς»: Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της
διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τομέων.
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας»: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν
αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα
ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη.
ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία»: Και τα δύο
πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται η
προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις
όταν μια οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της αναπροσαρμογής.
ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών»: Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου
να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού
στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική εταιρεία της οικονομικής οντότητας.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016):
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε
τέσσερα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2012-2014 του ετήσιου
προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και
διακοπείσες δραστηριότητες»: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχείο
(ή ομάδα στοιχείων) αναταξινομείται από «διακρατούμενο προς πώληση» σε «διακρατούμενο
προς διανομή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανομή και
δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή.
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις»: Η τροποποίηση προσθέτει
συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι όροι μίας
συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει
μεταβιβαστεί

συνιστούν

συνεχιζόμενη

ανάμειξη

και

διευκρινίζει

πως

οι

επιπρόσθετες

γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις –
Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτούνται
για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν έτσι ορίζεται από το ΔΛΠ 34.
ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους»: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται
το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού μετά την έξοδο από την
υπηρεσία, το σημαντικό είναι το νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η
χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν.
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ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά»: Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια
της «πληροφόρησης που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική
αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο.
Οι ανωτέρω τροποποιήσεις και πρότυπα αυτή δεν έχουν ουσιαστική επίδραση στις οικονομικές
καταστάσεις του Ομίλου.
Οι Λογιστικές Αρχές με βάση τις οποίες έχουν συνταχθεί οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις
είναι οι ίδιες που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της
χρήσης που έληξε την 31/12/2014.

5.

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες επί των ενδιάμεσων οικονομικών

καταστάσεων κατά την 30/06/2015
5.1. Διαχείριση κινδύνων
Ο Όμιλος τους τελευταίους επτά μήνες δραστηριοποιείται σε ένα πολύ δύσκολο και αβέβαιο
οικονομικό περιβάλλον μετά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες στην ήδη επιβαρυμένη Ελληνική
Οικονομία. Η ραγδαία πτώση στην οικονομική δραστηριότητα, λόγω των τραπεζικών περιορισμών,
έχει επιφέρει βαρύτατο πλήγμα στη λειτουργία των επιχειρήσεων, ανάλογα με τον κλάδο. Ο
Όμιλος βρίσκεται σε δύσκολη θέση αφού η συνεχιζόμενη δυσκολία στη διακίνηση Α΄ υλών στην
εσωτερική αγορά επιβραδύνει την παραγωγή του. Επίσης ο εφοδιασμός πραγματοποιείται πλέον
με χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες δημιουργώντας ανάγκες ενίσχυσης της ασφάλειας.
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:
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Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του
Ομίλου,



Σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών
προϊόντων για την μείωση των κινδύνων και



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. Δεν
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 2015, 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 Διοίκηση 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 σύνολο του δανεισμού της Εταιρείας αφορά κεφάλαιο κίνησης, το οποίο είναι ελεύθερο
εμπράγματων εγγυήσεων και τα όρια πιστώσεων ανανεώνονται κάθε έτος. Σε περίπτωση μη
ανανέωσης των σχετικών πιστώσεων η εταιρεία μπορεί να διαπραγματευτεί την μετατροπή του
βραχυπρόθεσμου δανεισμού σε μακροπρόθεσμό εγγράφοντας υποθήκες των ακινήτων της.
Βέβαια μετά τον περιορισμό των τραπεζών στην διακίνηση κεφαλαίων η ρευστότητα του Ομίλου
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είναι περιορισμένη καθώς οι εισπράξεις απαιτήσεων έχουν περιοριστεί λόγο του αρνητικού
κλήματος που επικρατεί στην ελληνική αγορά.
 Κίνδυνος αγοράς
Ο κίνδυνος της αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο των αλλαγών των τιμών 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. Για τρέχον έτος όμως η
εταιρεία βρίσκεται σε αδυναμία να εισάγει την ποσότητα των πρώτων υλών που επιθυμεί μετά τον
περιορισμό των τραπεζών στην διακίνηση κεφαλαίων.
5.2. Δομή του Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών
Οι εταιρίες του Ομίλου οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά
την 30/06/2015, είναι οι εξής:
Εταιρίες που
ενοποιήθηκαν

Δομή Ομίλου
Ποσοστό
Έδρα εταιριών
Συμμετοχής

Μέθοδος
ενοποίησης

Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

-

Μητρική

POLYPACK A.E.

ΕΛΛΑΔΑ

100%

Ολική

EPSH A.B.E.E.

ΕΛΛΑΔΑ

100%

Ολική

Η Εταιρεία επίσης συμμετέχει στην Εταιρεία ECOTURN ΑΕ με ποσοστό 15%. Η συμμετοχή αυτή
έχει απομειωθεί πλήρως κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧA (1/1/2004) κατόπιν
απόφασης της Διοίκησης για την πορεία των εργασιών της.
5.3. Εμπράγματα Βάρη
Κατά την 30/06/2015 δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη για τον Όμιλο ή την Εταιρεία.
5.4. Ενδεχόμενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις
 Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες απαιτήσεις
Την 30η Ιουνίου 2015 δεν υπήρχαν ενδεχόμενες απαιτήσεις από την Εταιρεία που να μπορούν να
επιφέρουν ουσιώδεις επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματά της.
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 Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις
Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου έχουν ως εξής:
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Ανέλεγκτες
Εταιρίες που
φορολογικά
ενοποιήθηκαν
Έδρα εταιριών
χρήσεις
Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

2008-2010

POLYPACK A.E.

ΕΛΛΑΔΑ

2010

EPSH A.B.E.E.

ΕΛΛΑΔΑ

2010

Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις που αναφέρονται παραπάνω υπάρχει το ενδεχόμενο
επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που αυτές θα εξετασθούν και θα
οριστικοποιηθούν. Για το λόγο αυτό διενεργήθηκαν προβλέψεις σε βάρος των αποτελεσμάτων των
αντίστοιχων χρήσεων. Η συνολική πρόβλεψη για πληρωμή Φορολογικών Υποχρεώσεων για τις
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχεται σε ποσό ευρώ 175.000 για την Εταιρία και σε ποσό
ευρώ 179.562 για τον όμιλο. Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 μετά από διενεργηθέντες
φορολογικούς ελέγχους από ελεγκτικές εταιρείες οι θυγατρικές και η Εταιρία έλαβαν Εκθέσεις
Φορολογικής Συμμόρφωσης με σύμφωνη γνώμη.
Ο Όμιλος και η Εταιρία με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις
30/06/2014 ανέθεσε το φορολογικό έλεγχο των Εταιριών του για τη χρήση 2014 σε ελεγκτικές
εταιρείες. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό
προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου. Αν
μέχρι την

ολοκλήρωση

του

φορολογικού ελέγχου

προκύψουν πρόσθετες

φορολογικές

υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.

Επίδικες υποθέσεις
Δεν εκκρεμούν σε βάρος της Εταιρείας δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, που να μπορούν να
επιφέρουν ουσιώδεις επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα της.

Δεσμεύσεις
Δεν προκύπτουν δεσμεύσεις από τις λειτουργικές μισθώσεις του Ομίλου.
5.5. Λειτουργικοί τομείς – Πληροφόρηση
Οι λειτουργικοί τομείς αποτελούν συστατικά μέρη του Ομίλου που εξετάζονται τακτικά από την
Διοίκηση του Ομίλου και παρουσιάζονται στις οικονομικές πληροφορίες στην ίδια βάση με αυτή
που χρησιμοποιείται για εσωτερικούς σκοπούς πληροφόρησης.
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Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε έναν λειτουργικό τομέα, στην παραγωγή και εμπορία πλαστικών
δοχείων – φιαλών και σάκων απορριμμάτων.
Οι κύριες δραστηριότητες του Ομίλου δεν έχουν αλλάξει από το προηγούμενο έτος.
5.6. Ενσώματες ακινητοποιήσεις & Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως εξής:
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Άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως εξής:

5.7. Επενδύσεις σε ακίνητα

Ο Όμιλος έχει επενδύσεις σε ακίνητα μέσω της θυγατρικής του Εταιρείας Polypack A.E. όπου με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, το 2008, πραγματοποίησε αλλαγή της χρήσης των
ακινήτων της από ιδιοχρησιμοποιούμενα σε επενδυτικά. Στις 31/12/2012 πραγματοποιήθηκε
αποτίμηση στην εύλογη αξία από ανεξάρτητους επαγγελματίες εκτιμητές και προέκυψε αρνητική
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διαφορά αποτίμησης η οποία και καταλογίστηκε ως ζημία στην κατάσταση Συνολικών Εσόδων του
Ομίλου στο κονδύλι «Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες». Στην περίοδο 01/0130/06/2015 δεν υπήρξε μεταβολή στην εύλογη αξία.
5.8. Επενδύσεις σε θυγατρικές
Οι συμμετοχές της Εταιρείας κατά την 30/06/2015 έχουν ως εξής:

Η Εταιρεία επίσης συμμετέχει στην εταιρεία ECOTURN ΑΕ με ποσοστό 15%. Η συμμετοχή αυτή
έχει απομειωθεί πλήρως κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧA (1/1/2004) κατόπιν
απόφασης της Διοίκησης για την πορεία των εργασιών της.
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5.9. Πελάτες και Λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

5.10. Λοιπές Απαιτήσεις
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5.11. Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 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 Εταιρείας. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο Αθηνών.
5.12. Αποθεματικά
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5.13. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

5.14. Προβλέψεις

5.15. Προμηθευτές
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5.16. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

5.17. Δανειακές υποχρεώσεις
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Το σταθμισμένο μέσο επιτόκιο δανεισμού του Ομίλου, την ημερομηνία του ισολογισμού είναι
7,69%.
Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχει συνάψει δανειακές συμβάσεις factoring με δικαίωμα αναγωγής, έναντι
απαιτήσεων πελατών. Ο υπόλοιπος δανεισμός αφορά κεφάλαιο κίνησης, το οποίο είναι ελεύθερο
εμπράγματων εγγυήσεων και τα όρια πιστώσεων ανανεώνονται κάθε έτος.
5.18. Κέρδη ανά μετοχή

5.19. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30η Ιουνίου 2015 ήταν 135 και 107 άτομα για
τον Όμιλο και την Εταιρία αντίστοιχα. Την 30η Ιουνίου 2014 ο αριθμός των εργαζομένων του
ομίλου και της εταιρίας ήταν 129 και 106 άτομα αντίστοιχα.
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5.20. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Οι παραπάνω συναλλαγές και υπόλοιπα που αφορούν τις εταιρείες που ενοποιήθηκαν με τη
μέθοδο της ολικής ενοποίησης έχουν απαλειφθεί από τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του
Ομίλου.
5.21. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Με το άρθρο 1 παρ. 4, του ν. 4334/2015 από το φορολογικό έτος 2015 ο συντελεστής
φορολογίας των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων αυξήθηκε
από 26% σε 29%. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 12 (παρ. 47) και το ΔΛΠ 10 (παρ. 22) η αλλαγή του
φορολογικού συντελεστή που ψηφίστηκε στις 16/07/2015 αποτελεί «μη διορθωτικό γεγονός» και
ως εκ τούτου για τις καταρτισθείσες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας κατά
την 30/06/2015 ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίστηκε με τον
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ισχύοντα κατά την 30/06/2015 φορολογικό συντελεστή 26%. Η επίδραση για τον Όμιλο κατά
πρώτο εξάμηνο του 2015 αν εφαρμόζοντα ο νέος συντελεστής θα ήταν αύξηση της υποχρέωσης
κατά ποσό ευρώ 63 χιλιάδες περίπου με ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσμάτων και για την
Εταιρεία αύξηση της απαίτησης κατά ποσό ευρώ 8 χιλιάδες περίπου.
Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού που να έχουν σημαντική
επίπτωση στην χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου και της Εταιρείας.
Ασπρόπυργος, 26 Αυγούστου 2015
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΠΑΪΡΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Α.Δ.Τ. ΑΚ810756

ΔΩΡΙΣ Δ. ΠΑΪΡΗ
Α.Δ.Τ. AH508426
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ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΖ001134
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6. Στοιχεία και πληροφορίες για την περίοδο 01/01 – 30/06/2015
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