POLYPACK A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3004/01/Β/86/3003 - ΔΗΜΑΡΑΚΗ 16 ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
(Δημοσιευμένα βάσει του ΚΝ.2190/20, άρθρου 135, για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
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
AE. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου όπου αναρτώνται οι
οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρμόδια Νομαρχία
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής
Ελεγκτική εταιρεία
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών

: Αθηνών, Διεύθυνση Ανωνύμων
: www.pairis.gr
: Καλογερόπουλος Ιωάννης
: Baker Tilly Hellas A.E
: Με σύμφωνη γνώμη

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος:
Παΐρης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος :
Παΐρη Δωρίς
Μέλη : Παΐρη Παναγιώτα, Καπότσης Ρωμαίος, Αλεξανδράκης Αλκιβιάδης
Ημ/νία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία)
: 23 Μαρτίου 2009

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜ ΟΥ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρίας (α)
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ)=(α)+(β)
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2008
31/12/2007
679.943
3.300.000
0
0
3.121
293.029
57.425
4.333.517

2.154.618
0
0
6.500
83.999
232.768
50.172
2.528.057

2.150.000
372.316
2.522.316
0
2.522.316
395.406
1.415.796
1.811.201

2.150.000
-1.068.103
1.081.897
0
1.081.897
12.369
1.433.792
1.446.161

4.333.517

2.528.057

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημιές)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους
Κατανέμονται σε:
Μετόχους εταιρίας
Μετόχους μειοψηφίας
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε €)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1-31/12/2008
1/1-31/12/2007
822.239
1.020.208
63.341
64.997
(68.088)
(68.416)
(79.581)

(144.832)
(145.190)
(149.112)

(79.581)
0
-0,9254
0

(149.112)
0
-1,7339
0

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2008
31/12/2007

Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
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 δανειακών)
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 εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

-49.491

-145.190

75.796
(1.169)

95.341
(2.693)

(2.480)
466

(2.353)
371

80.878
(52.076)
(26.581)

(5.288)
143.285
(81.877)

(466)

(371)

5.952

1.224

(1.640)

(480)

3.000

2.353

1.360

1.873

0
0

0
0
0

0
7.312
6.834
14.146

3.098
3.736
6.834

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

7.708

(68.416)

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2008
31/12/2007

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (1.01.2008 και
1.01.2007 αντίστοιχα)
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους

1.081.897
(79.581)

1.231.008
(149.112)

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ ευθείας στην καθαρή
θέση

1.520.000

0

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31.12.2008 και
31.12.2007 αντίστοιχα)

2.522.316

1.081.897

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1) Οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και ακολουθούνται με συνέπεια.
2) Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επι των παγίων στοιχείων.
3) Δεν υπάρχουν επίδικες ή αποφάσεις δικαστηρίων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας.
4) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν 1 άτομo και στην προηγούμενη χρήση ήταν 3 άτομα.
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 ΔΛΠ 24, είναι οι εξής:
α) Έσοδα
64.517
β) Έξοδα
262.619
γ) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
0
δ) Υποχρεώσεις από συνδεδεμένα μέρη
629.458
ε) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης
36.248
στ) Συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης
0
ζ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης
4.694
η) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης
30.770
6) Η εταιρεία δεν έχει ελεγθεί από τις φορολογικές αρχές για την τρέχουσα χρήση και το 2007. Η πρόβλεψη που έχει σχηματίσει ανέρχεται στο ποσό των 11.164 ευρώ.
7) Κατά την διάρκεια της χρήσης έγινε διακοπή του βιομηχανικού κλάδου της εταιρείας και άλλαξε η χρήση των ακινήτων της σε επενδυτικά. Μεγαλύτερη ανάλυση γίνεται στην
σημείωση Νο 4.2 των οικονομικών καταστάσεων.
8) Στην τρέχουσα χρήση, έχει καταχωρηθεί απευθείας στην καθαρή θέση της εταιρίας ποσό 1.520.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά την αποτίμηση των ακινήτων της στην εύλογη αξία
λόγω αλλαγής της χρήσης τους, ποσού 1.900.000 ευρώ και την πρόβλεψη για τον αναβαλλόμενο φόρο από την ίδια αιτία ποσού 380.000 ευρώ.
10) Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ.ΠΑΙΡΗΣ

ΔΩΡΙΣ Δ. ΠΑΪΡΗ

ΟΡΦΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

