POLYPACK A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
(∆ηµοσιευµένα βάσει του Ν.2190, άρθρου 135, για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της POLYPACK A.Ε.. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει
ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.
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: Με σύµφωνη γνώµη

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας

: www.pairis.gr

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος
Μη εκτελεστικά µέλη

Παΐρης Ιωάννης
Καπότσης Ρωµαίος, Αλκιβιάδης Αλεξανδράκης
Παΐρη Μπαλτά Παναγιώτα, Παΐρη ∆ωρίς,
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(από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2007
31/12/2006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία ενεργητικού
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά στοχιεία ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.161.118
83.999
232.768
50.172
2.528.057

2.255.979
78.711
376.496
47.792
2.758.978

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (α)
Μετοχικό Κεφάλαιο

12.369
1.433.792
1.446.161
2.150.000

23.462
1.504.508
1.527.970
2.150.000

-1.068.103
1.081.897
0
1.081.897
2.528.057

-918.992
1.231.008
0
1.231.008
2.758.978

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρίας
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρίας (β)
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (γ)
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ)=(β)+(γ)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α)+(δ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζηµιές)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
Μείον φόροι
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους από συνεχιζόµενες
δραστηριότητες (α)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους από διακοπείσες
δραστηριότητες (β)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και
διακοπείσες δραστηριότητες) (α) + (β)
Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρίας

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1-31/12/2007
1/1-31/12/2006
1.020.208
1.761.221
64.997
-49.478

119.724
-64.429

-144.832
-145.190
-3.922

-168.821
-169.206
-3.160

-149.112

-172.365

0

0

-149.112

-172.365

-149.112

-172.365

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2007
31/12/2006

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες
(α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων
στοιχείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες
(β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες (γ)

-145.190

-169.206

95.341
-2.693
371

104.392
-1.654
385

-2.353
-54.524

-67
-66.150

-5.288
143.285
-81.877

10.982
172.416
-2.666.429

-371

-385
-21.336

1.224

-2.570.901

-480

-12.364

2.353

7.021

1.873

-5.344

0
0

2.580.000
-23.058

0

2.556.942

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

3.098

-19.303

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

3.736
6.834

23.040
3.736

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1) Οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
και ακολουθούνται µε συνέπεια.
2) Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές την τρέχουσα χρήση και τις χρήσεις
2005, 2006.
3) ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επι των παγίων στοιχείων.
4) ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις
δικαστηρίων ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην
οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία τους.
5) Στην εταιρία απασχολούνται 3 άτοµα, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2006 απασχολούνταν 7
άτοµα.
6) Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης και
τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στην λήξη της τρέχουσας περιόδου,
που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το
∆ΛΠ 24, είναι οι εξής:
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών ανέρχονταν στα 48.737 ευρώ
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών ανέρχονταν στο 471.029 ευρώ
γ) Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη δεν υπήρχαν
δ) Υποχρεώσεις πρός συνδεδεµένα µέρη 1.053.819 ευρώ
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης ανέρχονταν στο
ποσό των 38.177 ευρώ
στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης ανέρχονταν στα 5.093
ευρώ
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης ανέρχονταν στα 43.725
ευρώ.

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2007
31/12/2006

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (1.01.2007 και
1.01.2006 αντίστοιχα)
Κέρδη / (ζηµιές) περιόδου µετά από φόρους
Κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων προς τους µετόχους
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31.12.2007 και
31.12.2006 αντίστοιχα)

1.231.008
-149.112

-179.026
-172.365
1.582.400

1.081.897

1.231.008

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ
& ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ.ΠΑΙΡΗΣ
Α.∆.Τ Σ297979

∆ΩΡΙΣ ∆. ΠΑΪΡΗ
Α.∆.Τ Ρ053010

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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

