POLYPACK A.E. ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΓΩΝ ΤΚΔΤΑΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Δ. 3004/01/Β/86/3003 - ΓΗΜΑΡΑΚΗ 16 ΒΟΣΑΝΙΚΟ
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2010 ΔΩ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010
(Γεκνζηεπκέλα βάζεη ηνπ ΚΝ.2190/20, άξζξνπ 135, γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΛΠ)
Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
Polypack Α.Δ.. πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξία, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο
εηαηξίαο, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή.

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ
Αξκόδηα Ννκαξρία : Αζελώλ, Γηεύζπλζε Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ
Γηεύζπλζε Γηαδηθηύνπ Δηαηξείαο
: www.pairis.gr
ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Πξόεδξνο & Γ/λσλ ύκβνπινο: Παΐξεο Ισάλλεο
Αληηπξόεδξνο : Παΐξε Γσξίο
Μέιε : Παΐξε Παλαγηώηα, Καπόηζεο Ρσκαίνο, Αιεμαλδξάθεο Αιθηβηάδεο
Ηκ/λία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ησλ
εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
: 14 Μαξηίνπ 2011
Οξθσηόο ειεγθηήο ινγηζηήο
: Βαζίιεηνο Νηάξρνο
Διεγθηηθή εηαηξεία
: Baker Tilly Hellas A.E
Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ
: Με ζύκθσλε γλώκε

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεσο (1.01.2010 θαη
1.01.2009 αληίζηνηρα)
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο
Καζαξό εηζόδεκα θαηαρσξεκέλν απ’ επζείαο ζηα ίδηα
θεθάιαηα
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο ρξήζεσο (31.12.2010 θαη
31.12.2009 αληίζηνηρα)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία
Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
Απνζέκαηα
Απαηηήζεηο από πειάηεο
Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Μεηνρηθό Κεθάιαην
Λνηπά ζηνηρεία Καζαξήο Θέζεο
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (α)
Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
ύλνιν ππνρξεώζεσλ (β)
ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α)+(β)

Κύθινο εξγαζηώλ
Μηθηά θέξδε / (δεκηέο)
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη
επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ
Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α)
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)
+ (Β)
Κέξδε/ (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά
(ζε €)
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ,
επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ
απνζβέζεσλ

615.567
2.970.000
9.228
65.125
68.514
3.728.434

637.272
3.300.000
0
65.137
50.153
4.052.562

2.150.000
-15.498
2.134.502
319.920
1.274.012
1.593.931

2.150.000
322.818
2.472.818
385.480
1.194.264
1.579.744

3.728.434

4.052.562

Η ΔΣΑΙΡΙΑ
1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009
219.990
218.713
25.515
(1.832)
(57.375)
(387.392)

(53.232)
(53.257)

(338.316)
0

(49.498)
0

(338.316)

(49.498)

-3,9339

-0,5756

(35.261)

2.472.818
(338.316)

2.522.316
(49.498)

0

0

2.134.502

2.472.818

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Η ΔΣΑΙΡΙΑ
31/12/2010
31/12/2009

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

Η ΔΣΑΙΡΙΑ
31/12/2010
31/12/2009

(10.562)

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

Η ΔΣΑΙΡΙΑ
31/12/2010
31/12/2009

Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ
Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Απνκεηώζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ
Απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο
Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο)
επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ
θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο:
Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ
Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ
(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ)
Μείνλ:
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
Καηαβεβιεκέλνη θόξνη
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (α)
Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Αγνξά ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Σόθνη εηζπξαρζέληεο
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (β)
Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα
Δμνθιήζεηο δαλείσλ
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (γ)
Καθαπή αύξηζη / (μείωζη) ζηα ηαμειακά διαθέζιμα και
ιζοδύναμα σπήζηρ (α)+(β)+(γ)
Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ σπήζηρ
Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ σπήζηρ

(387.392)

(53.257)

330.000
22.114
233

0
42.671
533

(43)
60

0
110

(9.228)
(5.048)
63.264

3.121
227.884
(225.854)

(60)

(110)

13.901

(4.903)

(409)
43

0
0

(366)

0

0
0

0
0

0
13.535
9.243
22.778

0
(4.903)
14.146
9.243

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
1) Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί είλαη ζύκθσλεο κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα θαη αθνινπζνύληαη κε ζπλέπεηα.
2) Γελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε επη ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ.
3) Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ πνπ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο.
4) Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ήηαλ 2 άηνκα θαη ζηελ πξνεγνύκελε ρξήζε ήηαλ 1 άηνκo.
5) Σα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη αγνξώλ ζσξξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο εηαηξείαο ζηελ ιήμε ηεο
ηξέρνπζαο πεξηόδνπ, πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο ηεο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, όπσο απηά νξίδνληαη από ην ΓΛΠ 24, είλαη νη εμήο:
α) Έζνδα
30.000
β) Έμνδα
209.796
γ) Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε
0
δ) Τπνρξεώζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε
1.130.584
ε) Ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο Γηνίθεζεο
91.735
ζη) πλαιιαγέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο Γηνίθεζεο
δ) Απαηηήζεηο από ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο
5.374
ε) Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο
1.040
6) Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δ. ΠΑΪΡΗ ΑΒΔΔ, ε νπνία έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ Διιάδα θαη
ηελ ελνπνηεί κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. Η Δ. ΠΑΪΡΗ θαηέρεη ην 100% ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο.
7) Η εηαηξεία δελ έρεη ειεγζεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε, ην 2009, 2008 θαη 2007. Η πξόβιεςε πνπ έρεη ζρεκαηίζεη γηα ηνλ ζθνπό απηό αλέξρεηαη ζην
πνζό ησλ 4.562 επξώ. Γελ έρνπλ ζρεκαηηζηεί ινηπέο πξνβιέςεηο.
8) Καηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε έγηλε ππνηίκεζε ησλ επελδύζεσλ ηνπ Οκίινπ ζε αθίλεηα πνζνύ 330.000 επξώ πνπ επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα επελδπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ.
Αλάιπζε παξαηίζεηαη ζηελ ζεκείσζε 4.2 ηεο Δηήζηαο Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ
& Γ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

ΙΩΑΝΝΗ ΔΜΜ.ΠΑΙΡΗ
Α.Γ.Σ 297979

ΓΩΡΙ Γ. ΠΑΪΡΗ
Α.Γ.Σ Ρ053010

ΟΡΦΑΝΗ ΠΑΝΣΔΛΗ
Α.Γ.Σ Υ078658
ΛΟΓΙΣΗ Α' ΣΑΞΔΩ A.M.A 29470

