
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας : www.pairis.gr 31/12/2009 31/12/2008
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος: Παΐρης Ιωάννης 2.522.316 1.081.897

(49.498) (79.581)

0 1.520.000
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής
Ελεγκτική εταιρεία 2.472.818 2.522.316
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 637.272 679.943 (53.257) (68.416)
Επενδύσεις σε ακίνητα 3.300.000 3.300.000
Απαιτήσεις από πελάτες 65.137 293.029  42.671  75.796
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 50.153 57.425  533 (1.169)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.052.562 4.333.517

 0 (2.480)
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  110  466
Μετοχικό Κεφάλαιο 2.150.000 2.150.000
Λοιπά στοιχεία  Καθαρής Θέσης 322.818 372.316
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 2.472.818 2.522.316
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 385.480 395.406  3.121  80.878
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.194.264 1.415.796  227.884 (52.076)
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 1.579.744 1.811.201 (225.854) (26.581)

4.052.562 4.333.517 (110) (466)

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ (4.903) 5.952
1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008

Κύκλος εργασιών 218.713 822.239  0 (1.640)
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) (1.832) 63.341

0 3.000
(53.232) (68.088)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (53.257) (68.416)  0  1.360
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (49.498) (79.581)
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)  0  1.520.000 0 0

0 0
(49.498)  1.440.419

 0  0
-0,5756 16,7491

(4.903) 7.312
14.146 6.834

(10.562) 7.708 9.243 14.146

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

30.000
176.761

0
444.472

91.175
0

4.694
935

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ
& ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ.ΠΑΙΡΗΣ ΟΡΦΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Α.∆.Τ Σ297979 Α.∆.Τ Χ078658

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ A.M.A 29470

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1.01.2009 και 
1.01.2008 αντίστοιχα)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31.12.2009 και 
31.12.2008 αντίστοιχα)

Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ’ ευθείας στα ίδια 
κεφάλαια

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

Καταβεβληµένοι φόροι

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

Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσµατα προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

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

Επενδυτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

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

Εξοφλήσεις δανείων

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

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 
στοιχείων

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

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

: 12 Μαρτίου 2010

4) Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν 1 άτοµo και στην προηγούµενη χρήση ήταν 1 άτοµo.
5) Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας 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:

POLYPACK A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Polypack
Α.Ε.. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου
αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

: Με σύµφωνη γνώµη

: Καλογερόπουλος Ιωάννης

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3004/01/Β/86/3003 - ∆ΗΜΑΡΑΚΗ 16 ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ

: Baker Tilly Hellas A.E

(∆ηµοσιευµένα βάσει του ΚΝ.2190/20, άρθρου 135, για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + 
(Β)

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

Α.∆.Τ Ρ053010

  η) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης

  α) Έσοδα
  β) Έξοδα
  γ) Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη

  ζ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης
 στ)  Συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και  µελών της ∆ιοίκησης

  δ) Υποχρεώσεις από συνδεδεµένα µέρη

∆ΩΡΙΣ ∆. ΠΑΪΡΗ

1) Οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και ακολουθούνται µε συνέπεια.
2) ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επι των παγίων στοιχείων.
3) ∆εν υπάρχουν επίδικες ή αποφάσεις δικαστηρίων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας.

6) Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ, η οποία έχει την έδρα της στην Ελλάδα και 
την ενοποιεί µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η Ε. ΠΑΪΡΗΣ κατέχει το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

  ε)  Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και  µελών της ∆ιοίκησης

8) Τα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους, στην προηγούµενη χρήση του 2008, αφορούν την αποτίµηση των ακινήτων της εταιρείας στην εύλογη αξία λόγω αλλαγής χρήσης 
τους, κατά ποσό 1.900.000 ευρώ και πρόβλεψη αναβαλλόµενου φόρου για την ίδια αιτία κατά ποσό 380.000 ευρώ.

7) Η εταιρεία δεν έχει ελεγθεί από τις φορολογικές αρχές για την τρέχουσα χρήση, το 2008 και το 2007. Η πρόβλεψη που έχει σχηµατίσει για τον σκοπό αυτό ανέρχεται στο ποσό 
των 4.122 ευρώ. ∆εν έχουν σχηµατιστεί λοιπές προβλέψεις.

Κέρδη/ (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά 
(σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους Μέλη :  Παΐρη Παναγιώτα, Καπότσης Ρωµαίος, Αλεξανδράκης Αλκιβιάδης
Ηµ/νία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των 
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων

Αντιπρόεδρος : Παΐρη ∆ωρίς

Αρµόδια Νοµαρχία : Αθηνών, ∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιριών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

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

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


