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Γειώζεηο ησλ Δθπξνζώπσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ βάζεη ηνπ Νόκνπ 3556/2007, 

άξζξνπ 5 παξ.2 

Δμ φζσλ γλσξίδνπκε: 

1. Οη εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο θαηαξηίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά 

πξφηππα, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή 

ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο εηαηξείαο Δ. ΠΑΪΡΗ ΑΒΔΔ, θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο 

παξαγξάθνπο 3 έσο 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Νφκνπ 3556/2007. 

2. Η εμακεληαία έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνχληαη βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Νφκνπ 3556/2007. 
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Δμακεληαία έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

 

Η παξνχζα έθζεζε ζπληάρζεθε θαη είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 3556/2007 

θαη ηηο εθδνζείο εθηειεζηηθέο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. Πεξηέρεη ηνλ απνινγηζκφ ησλ 

νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ, ηελ αλαθνξά ησλ ζεκαληηθφηεξσλ γεγνλφησλ ηνπ ά εμακήλνπ ηνπ 2009, ηελ 

αλάιπζε ησλ πξννπηηθψλ θαη ησλ θηλδχλσλ ηνπ β’ εμακήλνπ ηνπ 2009 θαζψο θαη ηηο ζπλαιιαγέο κε ηα 

ζπλδεφκελα κέξε. 

 

Ι. Κπξηόηεξα νηθνλνκηθά ζηνηρεία εμακήλνπ 

Σα θαζαξά έζνδα ηνπ Οκίινπ δηακνξθψζεθαλ ζηα 6.474 ρηι. επξψ ην πξψην εμάκελν ηνπ 2009, 

παξνπζηάδνληαο κηα κείσζε θαηά 18% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2008. Σα ιεηηνπξγηθά 

θέξδε  πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) απμήζεθαλ θαηά 3% ζηα 1.070 ρηι. επξψ. Οη δεκηέο 

ηνπ Οκίινπ δηακνξθψζεθαλ ζηα 123 ρηι. επξψ. 

Η κείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ θαη ηελ 

δπζθνιία κεηαθχιηζεο ηεο πξνο ηνπο πειάηεο. Η δήηεζε θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ήηαλ 

κεησκέλε. 

Σα θπξηφηεξα ζηνηρεία ηεο Καηάζηαζεο ησλ πλνιηθψλ Δζφδσλ ηεο πεξηφδνπ, ζε ελνπνηεκέλν θαη κε 

επίπεδν είλαη: 

  Ο Όκηινο Η Δηαηξία 

  01/01/2009 01/01/2008 

% 

01/01/2009 01/01/2008 

%   30/06/2009 30/06/2008 30/06/2009 30/06/2008 

              

Κχθινο εξγαζηψλ 6.473.837 7.855.842 -18% 6.442.313 7.549.991 -15% 

Μηθηά θέξδε / (δεκηέο) 1.112.903 1.335.733 -17% 1.093.067 1.280.651 -15% 

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, 
επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ 

απνζβέζεσλ (EBITDA) 

            

            

1.069.616 1.040.236 3% 1.055.201 1.031.011 2% 

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ 

θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ (EBIT) 

            

283.278 240.903 18% 290.233 270.396 7% 

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο -122.977 -205.540 -40% -17.412 -139.851 -88% 

              

ΣΣαα  ππννζζάά  εείίλλααηη  εεθθθθξξααζζκκέέλλαα  ζζεε  εεππξξψψ..  

Ωο πξνο ηελ Καηάζηαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο εηαηξείαο, ην ελεξγεηηθφ ηνπ Οκίινπ ζηηο 30 Ινπλίνπ 

2009 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 24.286 ρηι. επξψ, παξνπζηάδνληαο κηα κείσζε θαηά 2% ζε ζρέζε κε ην 

θιείζηκν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Η κείσζε απηή νθείιεηε ζηηο πξνθαηαβνιέο πνπ είραλ δνζεί ζην ηέινο 

ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο γηα πξναγνξά πξψησλ πιψλ. Σν παζεηηθφ ηνπ Οκίινπ ζεκείσζε κηα αληίζηνηρε 

κείσζε θαηά 2% θαη δηακνξθψζεθε ζηα 24.286 ρηι. επξψ παξνπζηάδνληαο κηα κείσζε ζηηο ππνρξεψζεηο 

πξνο ηνπ πξνκεζεπηέο θαηά 1.448 ρηι. επξψ θαη κηα αχμεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ θαηά 677 ρηι. επξψ. 

ηελ θαζαξή ζέζε ηνπ Οκίινπ δελ θαηαρσξήζεθε απεπζείαο θαλέλα πνζφ. Όια ηα πνζά πνπ κεηαβάινπλ 

ηελ θαζαξή ζέζε απεηθνλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πεξηφδνπ. 
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ΙΙ. εκαληηθά γεγνλόηα πξώηνπ εμάκήλνπ 2009 

ηηο 30 Ινπλίνπ 2009 πξαγκαηνπνηήζεθε ε Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο εηαηξείαο. 

ηελ ζπλέιεπζε παξέζηεζαλ κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχζαλ ην 50,47% ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηφρσλ θαη 

απνθάζηζαλ νκφθσλα ηα παξαθάησ: 

1. Δλέθξηλαλ ηνλ απνινγηζκφ θαη ηελ έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ ρξήζε ηνπ 

2008, θαζψο επίζεο θαη ηελ έθζεζε ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ.  

2. Δλέθξηλαλ ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2008. 

3. Απνθάζηζαλ ηελ δηάζεζε ησλ θεξδψλ θαη ηελ κε δηαλνκή κεξίζκαηνο.  

4. Απνθάζηζαλ ηελ απαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ Γ.. θαη ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ απφ θάζε επζχλε γηα ηελ 

ρξήζε ηνπ 2008. 

5. Όξηζαλ σο ηαθηηθφ ειεγθηή ηνλ Οξθσηφ Λνγηζηή Διεγθηή θ. Καινγεξφπνπιν Ισάλλε ηνπ Βαζηιείνπ θαη 

σο αλαπιεξσκαηηθφ απηνχ ηνλ θ. Βαξζαιίηε Γεψξγην ηνπ Ισάλλε.  

6. Δλέθξηλαλ ηελ θαηαβιεζείζα απνδεκίσζε, ηνπο κηζζνχο θαη ηηο ακνηβέο ελ γέλεη ησλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ην έηνο 2008 θαη πξνέγθξηλαλ, θαζφξηζαλ ηηο αληίζηνηρεο γηα ην έηνο 

2009. 

7. πλέζηεζαλ επηηξνπή ειέγρνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 37 ηνπ Ν.3693/2008. 

 

ΙΙΙ. Πξννπηηθέο θαη θπξηόηεξνη θίλδπλνη & αβεβαηόηεηεο γηα ην δεύηεξν εμάκελν ηεο ρξήζεο ηνπ 

2009 

Ο Όκηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο 

(δηαθπκάλζεηο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ηα επηηφθηα, νη ηηκέο ηεο αγνξάο θηι), ν πηζησηηθφο 

θίλδπλνο θαη ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο. 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηνπ Οκίινπ απνηεινχληαη θπξίσο απφ θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, δηθαηψκαηα 

ππεξαλάιεςεο ζε ηξάπεδεο, εκπνξηθνχο ρξεψζηεο θαη πηζησηέο, κεξίζκαηα πιεξσηέα θαη επελδπηηθφ 

ραξηνθπιάθην κεηνρψλ. 

ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ Οκίινπ είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο ελδερφκελεο 

αξλεηηθήο επίδξαζεο ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ, πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςεη απφ ηελ 

αδπλακία πξφβιεςεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη ηε δηαθχκαλζε ζηηο κεηαβνιέο ηνπ θφζηνπο θαη 

ησλ πσιήζεσλ. 

Η πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ είλαη ε παξαθάησ: 

 Αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Οκίινπ, 

 ρεδηαζκφο ηεο κεζνδνινγίαο θαη επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ γηα 

ηελ κείσζε ησλ θηλδχλσλ θαη 

 Δθηέιεζε/εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηε δηνίθεζε, ηεο 

δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 
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Ο Όκηινο δελ πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα. 

 

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

Γεδνκέλεο ηεο γεσγξαθηθήο δηαζπνξάο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ, ε έθζεζε ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο 

θηλδχλνπο είλαη αλαπφθεπθηε. Όκσο, ε δεζπφδνπζα ζέζε ησλ πξντφλησλ ηνπ Οκίινπ, παξέρεη ζηνλ Όκηιν 

ηε δπλαηφηεηα κεηαθχιηζεο ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

ηζνηηκηψλ, κε ηελ αληίζηνηρε αχμεζε ζηελ ηηκή πψιεζεο ησλ πξντφλησλ. Ο ζηφρνο ηεο δηνίθεζεο είλαη ε 

εμηζνξξφπεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Οκίινπ, θαηά λφκηζκα, ζπλεθηηκψληαο, 

ηαπηφρξνλα, ην θφζηνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζε αζζελή λνκίζκαηα.  

Ο Όκηινο δελ πξναγνξάδεη ή πξνπσιεί ζπλάιιαγκα. 

 

Αλάιπζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ 

H έθζεζε ηνπ Οκίινπ φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά (κέζα) πνπ αθνξνχλ εκπνξηθέο απαηηήζεηο. 

Ο Όκηινο θξνληίδεη λα ζπλαιιάζζεηαη κε ηξίηνπο πνχ θξίλνληαη σο πξνο ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. 

Η έθζεζε ζε πηζησηηθνχο θηλδχλνπο παξαθνινπζείηαη θαη αμηνινγείηαη ζε ζπλερή βάζε, ψζηε ε 

ρνξεγνχκελε πίζησζε λα κελ ππεξβαίλεη ην αλά πειάηε νξηζζέλ πηζησηηθφ φξην. Γελ πθίζηαηαη ζεκαληηθή 

έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν επί ελφο θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ.  

Η κέγηζηε έθζεζε ηνπ νκίινπ ζε πηζησηηθνχο θηλδχλνπο ζε πεξίπησζε πνπ νη αληηζπκβαιιφκελνη δελ 

εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, αλέξρεηαη, θαηά ηελ 30ε Ινπλίνπ 2009, ζην πνζφλ ησλ εκπνξηθψλ 

απαηηήζεσλ, φπσο απηφ απεηθνλίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ. 

 

Αλάιπζε θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο 

Η δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο επηηπγράλεηαη κε ηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη 

εγθεθξηκέλσλ γξακκψλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ. Η Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ 

ξεπζηφηεηαο θξνληίδεη λα ξπζκίδεη αλάινγα ην χςνο ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη λα εμαζθαιίδεη 

επαξθψο ηελ χπαξμε δηαζέζηκσλ γξακκψλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ. 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Οκίινπ (εθηφο ησλ βξαρππξφζεζκσλ 

ηξαπεδηθψλ δαλείσλ) ηελ 30ε Ινπλίνπ 2009 είλαη βξαρππξφζεζκν θαη αλακέλεηαη λα εμνθιεζνχλ εληφο ηεο 

επφκελεο ρξήζεο. 

 

Κίλδπλνο αγνξάο 

Ο θίλδπλνο ηεο αγνξάο ζπλίζηαηαη ζηνλ θίλδπλν ησλ αιιαγψλ ησλ πξψησλ πιψλ νη νπνίεο θαζνξίδνληαη 

θπξίσο απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ηελ παγθφζκηα δήηεζε θαη πξνζθνξά.  

Η εηαηξεία είρε πξνρσξήζεη ζην ηέινο ηνπ πξνεγνχκελν έηνπο ζε πξναγνξέο πξψησλ πιψλ θαη δελ 

επεξεάζηεθε απφ ηελ δηαθχκαλζε ηνπο ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο. 



 

 6 

Η δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο πξνβιέπεη φηη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ ζα δηαθπκαλζνχλ ζην 

ηέινο ηεο ρξήζεο ζηα ίδηα επίπεδα κε ην πξψην εμάκελν, εθηφο εάλ ππάξμεη θάπνηα κεγάιε αιιαγή ζε  

άιινπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. 

 

ΙV. εκαληηθέο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε. 

πλνπηηθά, νη ζπλαιιαγέο ηνπ Οκίινπ Δ.ΠΑΪΡΗ ΑΒΔΔ κε ηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο είλαη νη 

παξαθάησ: 

Δηαηξία 

Πσιήζεηο πξνο 

ζπλδεδεκέλεο 

εηαηξίεο 

Αγνξέο από 

ζπλδεδεκέλεο 

εηαηξίεο 

Απαηηήζεηο 

από 

ζπλδεδεκέλεο 

εηαηξίεο 

Τπνρξεώζεηο 

πξνο 

ζπλδεδεκέλεο 

εηαηξίεο 

          

POLYPACK A.E. 89.431  15.688  425.314  0  

ELOPAK A.E. 77.426  315  426.949  236.292  

ECOTURN A.E. 0  0  0  12.120  

          

χλνιν 166.857  16.003  852.263  248.412  

ΣΣαα  ππννζζάά  εείίλλααηη  εεθθθθξξααζζκκέέλλαα  ζζεε  εεππξξψψ..  

Οη ζπλαιιαγέο θαη νη ακνηβέο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ κειψλ ηεο δηνίθεζεο είλαη νη παξαθάησ: 

  Ο Όκηινο Η Δηαηξία 

      

πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη  κειψλ ηεο 

Γηνίθεζεο 164.879 124.003 

Απαηηήζεηο απφ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο 6.194 1.500 

Τπνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο 33.547 20.120 

      

ΣΣαα  ππννζζάά  εείίλλααηη  εεθθθθξξααζζκκέέλλαα  ζζεε  εεππξξψψ..  

Αζπξφππξγνο, 24 Απγνχζηνπ 2009 

  

ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ & 

Γ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

 

 

  

ΙΩΑΝΝΗ ΔΜΜ.ΠΑΙΡΗ 

 

 

ΣΟ  ΜΔΛΟ ΣΟΤ Γ 

 

 

 

 ΣΟ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟ ΜΔΛΟ 

ΣΟΤ Γ 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Υ. ΜΠΑΛΣΑ 

  

ΓΩΡΙ Γ. ΠΑΪΡΗ 
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Έθζεζε επηζθόπεζεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο 

Πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο «Δ. ΠΑΪΡΗ Α.Β.Δ.Δ.» 

Δηζαγσγή 

Δπηζθνπήζακε ηε ζπλεκκέλε εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε ζπλνπηηθή θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο «Δ. 

ΠΑΪΡΗ Α.Β.Δ.Δ.» (ε Δηαηξεία) ηεο 30εο Ινπλίνπ 2009, ηηο ζρεηηθέο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο 

ζπλνπηηθέο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο 

εμάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε απηή ηελ εκεξνκελία, θαζψο θαη ηηο επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο 

ζεκεηψζεηο, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ελδηάκεζε ζπλνπηηθή νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε, ε νπνία απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο ηνπ Ν. 3556/2007. Η Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο 

έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο νηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εθαξκφδνληαη ζηελ Δλδηάκεζε Οηθνλνκηθή Αλαθνξά (Γηεζλέο 

Λνγηζηηθφ Πξφηππν «ΓΛΠ» 34). Γηθή καο επζχλε είλαη ε έθθξαζε ελφο ζπκπεξάζκαηνο επί απηήο ηεο 

ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο κε βάζε ηελ επηζθφπεζή καο. 

Δύξνο ηεο εξγαζίαο επηζθόπεζεο 

Γηελεξγήζακε ηελ επηζθφπεζή καο ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξφηππν Δπηζθφπεζεο 2410 «Δπηζθφπεζε 

Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ Αλεμάξηεην Διεγθηή ηεο Οηθνλνκηθήο 

Μνλάδαο». Η επηζθφπεζε ηεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ζπλίζηαηαη ζηε δηελέξγεηα 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, θπξίσο απφ πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα νηθνλνκηθά 

θαη ινγηζηηθά ζέκαηα θαη ζηελ εθαξκνγή θξηηηθήο αλάιπζεο θαη ινηπψλ δηαδηθαζηψλ επηζθφπεζεο. Σν 

εχξνο κίαο εξγαζίαο επηζθφπεζεο είλαη νπζησδψο κηθξφηεξν απφ έλαλ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα 

κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διεγθηηθήο θαη επνκέλσο, δελ καο δίδεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπκε ηε 

δηαζθάιηζε φηη έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο φια ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία ζα είραλ 

επηζεκαλζεί ζε έλαλ έιεγρν. Καηά ζπλέπεηα, κε ηελ παξνχζα δελ δηαηππψλνπκε γλψκε ειέγρνπ. 

πκπέξαζκα 

Με βάζε ηε δηελεξγεζείζα επηζθφπεζε, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε πνπ ζα καο 

νδεγνχζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε δελ έρεη θαηαξηηζζεί, 

απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 34. 

Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ Θεκάησλ 

Απφ ηε δηελεξγεζείζα επηζθφπεζε δηαπηζηψζακε φηη ην πεξηερφκελν ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 5 

ηνπ Ν.3556/2007 εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο είλαη ζπλεπέο κε ηε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ζπλνπηηθή 

νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. 
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          Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο 

          χκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ Α.Δ. 

          Λ.Μεζνγείσλ 396, 153 41 Αγία Παξαζθεπή 

          ΑΜ ΟΔΛ:  148 

 Αζήλα, 26 Απγνχζηνπ 2009 

Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

 

 

Ισάλλεο Β. Καινγεξφπνπινο 

ΑΜ ΟΔΛ: 10741 
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Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Ο Όκηινο  Η Δηαηξία 

 30/6/2009 31/12/2008  30/6/2009 31/12/2008 

ΜΗ-ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ        

Ιδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία  9.521.447 9.713.801  8.862.874 9.033.859 

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 3.300.000 3.300.000  0 0 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 14.380 15.472  14.380 15.472 

πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο 0 0  3.913.750 3.913.750 

πκκεηνρέο ζε ζπγγελείο εηαηξίεο 1.389.725 1.496.574  2.842.000 2.842.000 

Αλαβαιιφκελνη θφξνη 0 0  40.169 121.031 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 85.224 31.373  85.224 31.373 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ 

εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 

       

60.267 42.134  60.267 42.134 

 14.371.043 14.599.355  15.818.664 15.999.620 

        

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ        

Απνγξαθή Απνζεκάησλ 3.320.902 3.226.678  3.320.902 3.223.557 

Πειάηεο  5.974.397 5.920.525  6.310.620 6.256.955 

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο 188.381 511.088  150.010 467.809 

Υξεκαηηθά δηαζέζηκα 431.198 439.347  415.257 425.201 

 9.914.878 10.097.638  10.196.790 10.373.522 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 24.285.922 24.696.993  26.015.454 26.373.142 

        

ΠΑΘΗΣΙΚΟ        

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ        

Μεηνρηθφ Κεθάιαην 7.258.340 7.258.340  7.258.340 7.258.340 

Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην 2.317.275 2.317.275  2.317.275 2.317.275 

Απνζεκαηηθά θεθάιαηα 845.691 845.691  1.272.841 1.272.841 

Απνζεκαηηθφ εχινγεο αμίαο αθηλήησλ 1.900.000 1.900.000  0 0 

Απνηειέζκαηα εηο λέν (3.905.864) (3.782.887)  409.412 426.823 

 8.415.443 8.538.419  11.257.868 11.275.280 

        

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ        

Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 160.136 0  160.136 0 

Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ 

εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 

       

175.351 175.351  173.676 173.676 

Λνηπέο πξνβιέςεηο 161.547 276.793  157.627 263.063 

Αλαβαιιφκελνη θφξνη 297.754 258.969  0 0 

Μειινληηθά έζνδα θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ 783.109 587.013  783.109 587.013 
 

1.577.897 1.298.126  1.274.548 1.023.752 
        

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ        

Πξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεψζεηο 3.656.346 5.103.969  2.919.751 4.377.015 

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 9.814.579 9.137.769  9.814.579 9.137.769 

Σξέρνπζεο ππνρξεψζεηο απφ θφξνπο 182.687 0  182.687 0 

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 638.968 618.710  566.020 559.326 

 14.292.581 14.860.448  13.483.038 14.074.111 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ  24.285.922 24.696.993  26.015.454 26.373.142 

  

ΣΣαα  ππννζζάά  εείίλλααηη  εεθθθθξξααζζκκέέλλαα  ζζεε  εεππξξψψ..  
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Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΑΠΟ 01/01/2009 ΔΩ 30/06/2009 

  Όκηινο  Δηαηξία 

  01/01/2009 01/01/2008   01/04/2009 01/04/2008  01/01/2009 01/01/2008  01/04/2009 01/04/2008 

  30/06/2009 30/06/2008   30/06/2009 30/06/2008  30/06/2009 30/06/2008  30/06/2009 30/06/2008 

                  

 Κχθινο εξγαζηψλ  6.473.837  7.855.842    3.239.201  4.327.785   6.442.313  7.549.991   3.229.261  4.151.861  

 Μείνλ: Κφζηνο πσιήζεσλ (5.360.934) (6.520.110)   (2.804.457) (3.524.098)  (5.349.246) (6.269.340)   (2.795.180) (3.369.901) 

 Μηθηά θέξδε/(δεκηέο) εθκεηαιιεύζεσο 1.112.903  1.335.733    434.744  803.686   1.093.067  1.280.651   434.081  781.960  

                  

 Άιια έζνδα 87.686  19.142    54.142  11.566   67.063  18.980   44.245  9.753  

 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο (539.156) (599.611)   (245.730) (326.196)  (493.105) (545.486)  (230.036) (288.489) 

 Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο (406.493) (503.844)   (196.005) (249.329)  (405.956) (473.232)  (195.468) (233.717) 

 Άιια έμνδα 28.339  (10.516)   35.376  25.645   29.163  (10.516)   35.697  25.645  

 Λεηηνπξγηθό θέξδνο/(δεκηά) 283.278  240.903    82.526  265.371   290.233  270.396   88.518  295.152  

                  

 Έμνδα Υξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο  (247.485) (325.993)   (133.073) (173.021)  (247.402) (325.704)   (133.017) (172.844) 

 Κέξδνο/(δεκηά) ζπλήζσλ εξγαζηώλ 35.793  (85.090)   (50.546) 92.351   42.831  (55.308)  (44.499) 122.308  

                  

 Αλαινγία απνηειέζκαηνο ζπγγελνχο εηαηξίαο (106.849) (34.248)   (72.003) (10.881)       

 Αχμεζε (κείσζε) αμίαο επελδχζεσλ 21.538  (113.897)   23.118  (46.482)  21.492  (113.914)   23.072  (46.499) 

 Κέξδνο/(δεκηά) πξν θόξσλ (49.517) (233.235)   (99.431) 34.987   64.323  (169.222)  (21.426) 75.809  

                  

 Φφξνο εηζνδήκαηνο (73.459) 27.695    (5.297) 41.606   (81.735) 29.371    (13.784) 42.470  

 Καζαξό θέξδνο/(δεκηά) κεηά θόξσλ (122.977) (205.540)   (104.729) 76.593   (17.412) (139.851)  (35.211) 118.279  

                  

 Γηθαίσκα κεηνςεθίαο 0  0    0  0   0  0   0  0  

 
Καζαξό θέξδνο/(δεκηά) κεηά θόξσλ πνπ 

αλαινγνύλ ζηνλ Όκηιν (122.977) (205.540)   (104.729) 76.593   (17.412) (139.851)   (35.211) 118.279  

                  

 Κέξδνο αλά κεηνρή (ζε Δπξώ) (,02474) (,04134)   (,02107) 0,01541   (,00350) (,02813)  (,01) 0,02  

  

ΣΣαα  ππννζζάά  εείίλλααηη  εεθθθθξξααζζκκέέλλαα  ζζεε  εεππξξψψ..  
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Πίλαθαο Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

  

 Ο Όκηινο 

Πεξίνδνο από 1/1/2009 έσο 

30/06/2009 

Μεηνρηθό 

Κεθάιαην 

Γηαθνξά 

από έθδνζε 

κεηνρώλ 

ππέξ ην 

άξηην 

Απνζεκαηηθά 

Κεθάιαηα 

Απνζεκαηηθό 

εύινγεο αμίαο 

αθηλήησλ 

Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ 
ύλνιν 

             

Τπόινηπα, θαηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2009 7.258.340 2.317.275 1.225.691 1.520.000 (3.782.887) 8.538.419 

Απνηέιεζκα Α' Δμακήλνπ 2009         (122.977) (122.977) 

Τπόινηπα, θαηά ηελ 30 Ινπλίνπ 2009 7.258.340 2.317.275 1.225.691 1.520.000 (3.905.864) 8.415.443 

             

       

       

 Ο Όκηινο  

Πεξίνδνο από 1/1/2008 έσο 

30/06/2008 

Μεηνρηθό 

Κεθάιαην 

Γηαθνξά 

από έθδνζε 

κεηνρώλ 

ππέξ ην 

άξηην 

Απνζεκαηηθά 

Κεθάιαηα 

Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ 
ύλνιν  

            

Τπόινηπα, θαηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2008 7.258.340 2.317.275 1.225.691 (3.270.581) 7.530.725  

Απνηέιεζκα Α΄ Δμακήλνπ 2008       (205.540) (205.540)  

Τπόινηπα, θαηά ηελ 30 Ινπλίνπ 2008 7.258.340 2.317.275 1.225.691 (3.476.121) 7.325.186  

  

ΣΣαα  ππννζζάά  εείίλλααηη  εεθθθθξξααζζκκέέλλαα  ζζεε  εεππξξψψ..  
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 Η Δηαηξία 

Πεξίνδνο από 1/1/2009 έσο 

30/06/2009 

Μεηνρηθό 

Κεθάιαην 

Γηαθνξά 

από έθδνζε 

κεηνρώλ 

ππέξ ην 

άξηην 

Απνζεκαηηθά 

Κεθάιαηα 

Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ 
ύλνιν 

      

Τπόινηπα, θαηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2009 7.258.340 2.317.275 1.272.841 426.823 11.275.280 

Απνηέιεζκα Α' Δμακήλνπ 2009    (17.412) (17.412) 

Τπόινηπα, θαηά ηελ 30 Ινπλίνπ 2009 7.258.340 2.317.275 1.272.841 409.412 11.257.868 

      

      

      

 Η Δηαηξία 

Πεξίνδνο από 1/1/2008 έσο 

30/06/2008 

Μεηνρηθό 

Κεθάιαην 

Γηαθνξά 

από έθδνζε 

κεηνρώλ 

ππέξ ην 

άξηην 

Απνζεκαηηθά 

Κεθάιαηα 

Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ 
ύλνιν 

      

Τπόινηπα, θαηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2008 7.258.340 2.317.275 1.272.841 696.919 11.545.375 

Απνηέιεζκα Α΄ Δμακήλνπ 2008    (139.851) (139.851) 

Τπόινηπα, θαηά ηελ 30 Ινπλίνπ 2008 7.258.340 2.317.275 1.272.841 557.068 11.405.524 

  

ΣΣαα  ππννζζάά  εείίλλααηη  εεθθθθξξααζζκκέέλλαα  ζζεε  εεππξξψψ..  
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Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ 

 ΟΜΙΛΟ  ΔΣΑΙΡΙΑ 

 1/1 - 30/6/2009 1/1 - 30/6/2008  1/1 - 30/6/2009 1/1 - 30/6/2008 

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο        

Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ (49.517) (233.235)  64.323 (169.222) 

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:        

Απνζβέζεηο 786.338 799.333  764.969 760.615 

Πξνβιέςεηο 139.302 101.465  139.585 104.337 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (33.444) 10.263  (33.444) 10.263 

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) 

επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

       

281.764 142.417  174.916 110.648 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 247.485 325.993  247.402 325.704 

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο 

ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο: 

       

       

       

Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ (94.224) 107.609  (97.345) 44.415 

Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ 202.565 188.025  201.805 428.168 

(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) (1.330.835) (1.451.263)  (1.314.655) (1.627.442) 

(Μείνλ):        

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (233.826) (294.606)  (233.744) (294.317) 

Καηαβεβιεκέλνη θφξνη 0 0  0 0 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (α) 

       

(84.392) (303.999)  (86.188) (306.831) 

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο        

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ (592.891) (497.524)  (592.891) (495.884) 

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ 

παγίσλ 0 4.500  0 1.500 

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα  3.047 5.643  3.047 5.643 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (β) 

       

(589.844) (487.381)  (589.844) (488.741) 

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο        

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 4.317.162 2.647.780  4.317.162 2.647.780 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ (3.574.880) (1.545.024)  (3.574.880) (1.545.024) 

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο 

κηζζψζεηο (ρξενιχζηα) 

       

(32.027) (20.546)  (32.027) (20.546) 

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα (44.167) (71.692)  (44.167) (71.692) 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (γ) 666.087 1.010.519  666.087 1.010.519 

        

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα 

θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ) (8.149) 219.138  (9.944) 214.946 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο 

πεξηόδνπ 439.347 393.872  425.201 387.038 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 431.198 613.010  415.257 601.985 

  

ΣΣαα  ππννζζάά  εείίλλααηη  εεθθθθξξααζζκκέέλλαα  ζζεε  εεππξξψψ..  
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εεκκεεηηώώζζεεηηοο  εεππίί  ηησσλλ  ζζππλλννππηηηηθθώώλλ  εελλδδηηάάκκεεζζσσλλ  ννηηθθννλλννκκηηθθώώλλ  θθααηηααζζηηάάζζεεσσλλ  

1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Όκηιν 

1.1 Η εηαηξεία 

Η Δ. ΠΑΪΡΗ ΑΒΔΔ (ε «Δηαηξία») είλαη Διιεληθή Αλψλπκε Δηαηξία κε Α.Μ.Α.Δ. 8106/06/Β/86/47 θαη 

έρεη ηελ έδξα ηεο ηελ ζέζε Γθνξπηζά ζηνλ Αζπξφππξγν Αηηηθήο. Ιδξχζεθε ην 1974 έρνληαο αληηθείκελν 

εξγαζηψλ ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία πιαζηηθψλ δνρείσλ – θηαιψλ θαη ζάθσλ απνξξηκκάησλ.  

1.2  Γνκή ηνπ Οκίινπ 

Οη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ θαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηεο θάζε εηαηξίαο πνπ ελνπνηείηαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο είλαη νη αθφινπζεο: 

Δηαηξεία Έδξα 
% 

ζπκκεηνρήο 

Μέζνδνο Οιηθήο Δλνπνίεζεο     

POLYPACK Α.Δ. Διιάδα 100% 

      

Μέζνδνο Καζαξήο Θέζεο     

ELOPAK Α.Δ. Διιάδα 49% 

Η Δηαηξία επίζεο ζπκκεηέρεη ζηελ εηαηξία ECOTURN ΑΔ κε πνζνζηφ 15%. Η ζπκκεηνρή απηή έρεη 

απνκεησζεί πιήξσο θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΠ (1/1/2004) θαηφπηλ απφθαζεο ηεο 

Γηνίθεζεο γηα ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο. 

1.3 Αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο 

Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή θαη εκπνξία πιαζηηθψλ δνρείσλ – θηαιψλ θαη ζάθσλ 

απνξξηκκάησλ θαζψο επίζεο θαη ζηελ απνζήθεπζε εκπνξεπκάησλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ (logistics). 

Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νκίινπ δελ έρνπλ αιιάμεη απφ ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν. 
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2  Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

2.1 πκκόξθσζε κε ηα ΓΠΥΠ 

Οη ελνπνηεκέλεο θαη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ) ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο, νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή 

Δξκελείαο Πξνηχπσλ (IFRIC) ηεο IASB θαη ηα νπνία έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε σο ηελ 

30
ε
 Ινπλίνπ 2009. 

2.2 Βάζε θαηάξηηζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Οη ελνπνηεκέλεο θαη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε  ηελ αξρή ηεο 

ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern) θαη ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο απηή 

ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ζε εχινγεο 

αμίεο. 

2.3 Έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Οη εηήζηεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

εηαηξίαο ζηηο 24 Απγνχζηνπ 2009. 

2.4 Καιππηόκελε πεξίνδνο 

Οη παξνχζεο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δ. ΠΑΪΡΗ Α.Β.Δ.Δ. θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, πνπ καδί αλαθέξνληαη σο Όκηινο θαη 

θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009 έσο θαη ηελ 30ε Ινπλίνπ 2009. 

2.5 Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε επξψ (€), ην νπνίν είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα 

ηνπ Οκίινπ, δειαδή ην λφκηζκα ηνπ πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε 

κεηξηθή εηαηξία θαη ε ζπγαηξηθή ηεο. 

Όια ηα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε αθέξαηεο κνλάδεο ηνπ επξψ εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.  

εκεηψλεηαη φηη ιφγσ ζηξνγγπινπνηήζεσλ, ηα πξαγκαηηθά αζξνίζκαηα ησλ πνζψλ πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηηο δεκνζηεπκέλεο ζηνλ ηχπν ζπλνπηηθέο αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελδέρεηαη 

λα δηαθέξνπλ απφ  ηα αζξνίζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

2.6 Σκεκαηηθή αλάιπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ 

«Σνκέαο» ή «ηκήκα» ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ είλαη θάζε δηαθεθξηκέλε επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα κε ηδηάδνληα ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηελ θχζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη (επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο). Αλάινγε δηάθξηζε γίλεηαη κε βάζε 

ην γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη ε δξαζηεξηφηεηα (γεσγξαθηθφο ηνκέαο). Ο Όκηινο Δ. 

ΠΑΪΡΗ ΑΒΔΔ έρεη έλαλ θχξην επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπγθεθξηκέλα, εθείλνλ ηεο 
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παξαγσγήο θαη δηάζεζεο πιαζηηθψλ δνρείσλ – θηαιψλ θαη ζάθσλ απνξξηκκάησλ. Ο ηνκέαο ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ απνζήθεπζεο (logistics) απνηειεί ην 1,2% ηνπ ζπλνιηθνχ ηεο ηδίξνπ θαη θαιχπηεη θαηά θχξην 

ιφγν ηηο αλάγθεο ηεο ζπγγελνχο ηεο εηαηξίαο Elopak. Γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ ζεσξνχκε φηη ππάξρεη ε 

αλάγθε γηα πεξηζζφηεξε πιεξνθφξεζε πάλσ ζηνλ ηνκέα απηφ. πλεθηηκψληαο ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο 

θηλδχλνπο θαη ηελ γεσγξαθηθή θαηάηκεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ πνπ είλαη θαηά θχξην ιφγν 

ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, δελ ζεσξείηαη φηη ζα πξέπεη λα γίλεη θάπνηα ηκεκαηνπνίεζε. 
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3 Αιιαγέο ζε πξόηππα, θαη ζε δηεξκελείεο πξνηύπσλ 

Νέα πξόηππα, εξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ πξνηύπσλ 

Έρεη γίλεη έθδνζε λέσλ ΓΠΥΑ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα 

ινγηζηηθέο ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009 θαη κεηαγελέζηεξα. Η εθηίκεζε ηεο Γηνίθεζεο 

ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ θαη 

δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ:  

 

ΔΓΓΠΥΑ 13 Πξνγξάκκαηα αθνζίσζεο πειαηώλ  

Η ΔΓΓΠΥΑ εμέδσζε κηα δηεξκελεία ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ φζσλ νξίδεη ην ΓΛΠ 18 γηα 

ηελ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ. Η ΔΓΓΠΥΑ 13 «Πξνγξάκκαηα αθνζίσζεο πειαηψλ» δηεπθξηλίδεη φηη φηαλ νη 

επηρεηξήζεηο παξέρνπλ αληαιιάγκαηα επηβξάβεπζεο (π.ρ. πφληνπο) σο κέξνο κηα ζπλαιιαγήο πψιεζεο θαη 

νη πειάηεο κπνξνχλ λα εμαξγπξψζνπλ απηά ηα αληαιιάγκαηα ζην κέιινλ γηα ηε ιήςε δσξεάλ ή κε 

έθπησζε αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 13 ηνπ ΓΛΠ 18. Απηή απαηηεί ηα 

αληαιιάγκαηα επηβξάβεπζεο λα ρεηξίδνληαη ινγηζηηθά σο έλα μερσξηζηφ ζηνηρείν ηεο ζπλαιιαγήο πψιεζεο 

θαη έλα κέξνο ηνπ αληηηίκνπ ην νπνίν εηζπξάρζεθε ή ηεο απαίηεζεο ε νπνία αλαγλσξίζηεθε λα 

θαηαλέκεηαη ζηα αληαιιάγκαηα επηβξάβεπζεο. Ο ρξφλνο αλαγλψξηζεο απηνχ ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ εζφδνπ 

αλαβάιιεηαη έσο φηνπ ε επηρείξεζε ηθαλνπνηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηα αληαιιάγκαηα 

επηβξάβεπζεο, είηε παξέρνληαο ηα αληαιιάγκαηα απηά άκεζα είηε κεηαβηβάδνληαο ηελ ππνρξέσζε ζε 

θάπνην ηξίην κέξνο. Η εθαξκνγή ηεο ΔΓΓΠΥΑ 13 είλαη ππνρξεσηηθή γηα εηήζηεο πεξηφδνπο νη νπνίεο 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2008. Η δηεξκελεία δελ ζα επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 

νκίινπ.  

 

ΔΓΓΠΥΑ 15 πκθσλίεο θαηαζθεπήο αθηλήησλ (Real Estate)  

Η Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ εμέδσζε ηελ Δ.Γ.Γ.Π.ΥΑΠ. 15 «πκθσλίεο Καηαζθεπήο Αθηλήησλ (Real 

Estate)». Η Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 15 ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 

2009. Η δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. 

 

ΔΓΓΠΥΑ 16 Αληηζηαζκίζεηο θαζαξήο επέλδπζεο ζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ εμσηεξηθνύ  

Η Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ εμέδσζε ηελ Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 16 «Αληηζηαζκίζεηο Καζαξήο Δπέλδπζεο ζε 

Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηφηεηα ηνπ Δμσηεξηθνχ». Η Γηεξκελεία δηεπθξηλίδεη νξηζκέλα δεηήκαηα γηα ηε 

ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε αληηζηαζκίζεσλ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ θαζαξήο επέλδπζεο ζε 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ (φπσο νη ζπγαηξηθέο θαη νη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ησλ 

νπνίσλ νη δξαζηεξηφηεηεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε λφκηζκα δηαθνξεηηθφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ λνκίζκαηνο ηεο 

αλαθέξνπζαο επηρείξεζεο). Η Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 16 ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά απφ 

ηελ 1ε Οθησβξίνπ 2008, ρσξίο λα απαηηείηαη ε αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηεο. Η δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή 

ζηνλ Όκηιν. 
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ΓΛΠ 1: Παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Οη βαζηθέο αιιαγέο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ ζπλνςίδνληαη ζηελ μερσξηζηή παξνπζίαζε ησλ κεηαβνιψλ ηεο 

θαζαξήο ζέζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπλαιιαγέο κε ηνπο κεηφρνπο κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο κέηνρνη (π.ρ. 

κεξίζκαηα, απμήζεηο θεθαιαίνπ) απφ ηηο ινηπέο κεηαβνιέο ηεο θαζαξήο ζέζεο (π.ρ. απνζεκαηηθά 

κεηαηξνπήο). Δπηπιένλ, ε βειηησκέλε έθδνζε ηνπ Πξνηχπνπ επηθέξεη αιιαγέο ζηελ νξνινγία θαζψο θαη 

ζηελ παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη λένη νξηζκνί ηνπ Πξνηχπνπ σζηφζν δελ αιιάδνπλ ηνπο 

θαλφλεο αλαγλψξηζεο, κέηξεζεο ή γλσζηνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαιιαγψλ θαη άιισλ γεγνλφησλ πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηα ππφινηπα Πξφηππα. Η ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 1 είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηηο πεξηφδνπο 

πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009 ελψ νη απαηηήζεηο απηέο έρνπλ εθαξκνγή θαη ζην ΓΛΠ 8 

«Λνγηζηηθέο πνιηηηθέο, αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη ιάζε». Οη αιιαγέο πνπ πξνθαινχληαη απφ 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 1 εθαξκφδνληαη αλαδξνκηθά.  

Ο φκηινο εθάξκνζε ηηο παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεηο θαη έθαλε ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηελ παξνπζίαζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηνπ θαηαζηάζεσλ γηα ην έηνο 2009. 

 

ΓΛΠ 23 Κόζηνο δαλεηζκνύ (ηξνπνπνίεζε)  

ηελ ηξνπνπνηεκέλε έθδνζε ηνπ ΓΛΠ 23 «Κφζηνο δαλεηζκνχ», ε πξνεγνπκέλσο ζεσξνχκελε βαζηθή 

κέζνδνο ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ ζηα απνηειέζκαηα, έρεη εμαιεηθζεί. Σν θφζηνο 

δαλεηζκνχ ην νπνίν είλαη άκεζα απνδηδφκελν ζηελ απφθηεζε, θαηαζθεπή ή παξαγσγή ελφο επηιέμηκνπ 

ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη απφ ην ΓΛΠ 23, ζα πξέπεη λα απνηειεί κέξνο ηνπ 

θφζηνπο απηνχ ηνπ ζηνηρείνπ. Η ηξνπνπνηεκέλε έθδνζε ηνπ ΓΛΠ 23 είλαη ππνρξεσηηθή γηα εηήζηεο 

πεξηφδνπο νη νπνίεο αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009. O φκηινο δελ ζα επεξεαζηεί απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε.  

 

ΓΛΠ 32 θαη ΓΛΠ 1 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα δηαζέζηκα από ηνλ θάηνρν (ή “puttable” κέζν)  

Η ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 32 απαηηεί φπσο νξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαζέζηκα απφ ηνλ θάηνρν 

(“puttable” κέζα) θαη ππνρξεψζεηο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε ξεπζηνπνίεζε κηαο νληφηεηαο θαηαηαρζνχλ σο 

Ίδηα Κεθάιαηα εάλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Η ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 1 απαηηεί γλσζηνπνίεζε 

πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηα “puttable” κέζα πνπ θαηαηάζζνληαη σο Ίδηα Κεθάιαηα. Σξνπνπνηεκέλε 

έθδνζε ηνπ ΓΛΠ 32 ηζρχεη γηα ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2009.  

 

ΓΠΥΑ 2, Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ "όξνη εμάζθεζεο θαη αθπξώζεηο" – 

Σξνπνπνηεκέλν  

Η ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνηχπνπ δηεπθξηλίδεη δχν ζέκαηα: Σνλ νξηζκφ ηεο «πξνυπφζεζεο θαηνρχξσζεο», κε 

ηελ εηζαγσγή ηνπ φξνπ «κε-πξνυπφζεζε θαηνρχξσζεο» γηα φξνπο πνπ δελ απνηεινχλ φξνπο ππεξεζίαο ή 

απφδνζεο. Δπίζεο δηεπθξηλίδεηαη φηη φιεο νη αθπξψζεηο, είηε πξνέξρνληαη απφ ηελ νληφηεηα είηε απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε, πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε. Σν ΓΠΥΑ 2 ηζρχεη γηα ρξήζεηο πνπ 
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μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2009 θαη ε εθαξκνγή ηνπ δελ ζα επεξεαζηνχλ νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ. 

 

ΓΠΥΑ 8 - Σνκείο Γξαζηεξηνηήησλ 

Σν πξφηππν έρεη εθαξκνγή απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009 θαη αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 14, θάησ απφ ην νπνίν νη 

ηνκείο αλαγλσξίδνληαλ θαη παξνπζηάδνληαλ κε βάζε κηα αλάιπζε απφδνζεο θαη θηλδχλνπ. χκθσλα κε ην 

ΓΠΥΑ 8 νη ηνκείο απνηεινχλ ζπζηαηηθά κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο πνπ εμεηάδνληαη ηαθηηθά απφ ηε 

Γηνίθεζε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε απηήλ ηελ 

εζσηεξηθή θαηεγνξηνπνίεζε. Ο φκηινο ζα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 8 απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009. 

 

Πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξόηππα ηα νπνία δελ έρνπλ αθόκα ηεζεί 

ζε ηζρύ θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί. 

ΓΠΥΑ 3 πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη ΓΛΠ 27 Δλνπνηεκέλεο θαη Ιδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο  

 

Σν ΓΠΥΑ 3 ζα έρεη εθαξκνγή ζηηο ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ ζε απηέο ηηο πεξηφδνπο θαη 

ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ έρεη ηξνπνπνηεζεί γηα λα πεξηιακβάλεη ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ ηεινχλ ππφ 

θνηλφ έιεγρν θαη ζπλελψζεηο ρσξίο θαηαβνιή ηηκήκαηνο (παξάιιειε εηζαγσγή κεηνρψλ). Σν ΓΠΥΑ 3 θαη 

ην ΓΛΠ 27, κεηαμχ άιισλ, απαηηνχλ κεγαιχηεξε ρξήζε ηεο εχινγεο αμίαο κέζσ ηεο θαηάζηαζεο 

ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο αλαθεξφκελεο 

νληφηεηαο. Δπηπιένλ, απηά ηα πξφηππα εηζάγνπλ ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο:  

(1) λα γίλεηαη επαλππνινγηζκφο ηνπ κεξηδίνπ ζπκκεηνρήο φηαλ ν έιεγρνο αλαθηάηαη ή ράλεηαη  

(2) λα αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζηα ίδηα θεθάιαηα ε επίδξαζε φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ειεγρφκελσλ θαη 

κε ειεγρφκελσλ κεξψλ, φηαλ ν έιεγρνο δελ έρεη ραζεί, θαη  

(3) εζηηάδεηαη ζην ηη έρεη δνζεί ζηνλ πσιεηή σο ηίκεκα παξά ζην πνζφ ηεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε.  

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 3 θαη ζην ΓΛΠ 27 ηζρχνπλ γηα ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ινπιίνπ ηνπ 2009.  

 

ΔΓΓΠΥΑ 17 Γηαλνκέο κε ηακεηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ζηνπο ηδηνθηήηεο 

χκθσλα κε ηελ Γηεξκελεία φηαλ κηα επηρείξεζε πξνβαίλεη ζηελ αλαθνίλσζε δηαλνκήο θαη έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα δηαλείκεη ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ αθνξνχλ ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο, ζα πξέπεη λα 

αλαγλσξίδεη κηα ππνρξέσζε γηα απηά ηα πιεξσηέα κεξίζκαηα. 

Η ΔΓΓΠΥΑ 17 παξέρεη νδεγίεο αλαθνξηθά κε ην πφηε ζα πξέπεη κηα επηρείξεζε λα αλαγλσξίδεη ηα 

κεξίζκαηα πιεξσηέα, ην πψο ζα πξέπεη λα ηα επηκεηξά θαζψο θαη πσο ζα πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηεί ηηο 
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δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ δηαλέκνληαη θαη ηεο ινγηζηηθήο 

αμίαο ησλ πιεξσηέσλ κεξηζκάησλ, φηαλ ε επηρείξεζε εμνθιεί ηα κεξίζκαηα πιεξσηέα.  

Η ΔΓΓΠΥΑ 17 ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1ε Ινπιίνπ 2009, ρσξίο λα 

απαηηείηαη ε αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηεο. Η δηεξκελεία δελ ζα επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 

νκίινπ. Ο φκηινο δελ έρεη ζθνπφ λα εθαξκφζεη ηελ δηεξκελεία λσξίηεξα. 

 

ΔΓΓΠΥΑ 18 Μεηαθνξέο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ από πειάηεο 

Η ΔΓΓΠΥΑ 18 αθνξά θπξίσο ηηο επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο. Η Γηεξκελεία 

απνζαθελίδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΠΥΑ αλαθνξηθά κε ηηο ζπκθσλίεο θαηά ηηο νπνίεο κηα επηρείξεζε 

ιακβάλεη απφ έλα πειάηε ηεο κέξνο ελζψκαησλ παγίσλ (νηθφπεδα, θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ή εμνπιηζκφ 

ηνλ νπνίν ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη είηε κε ζθνπφ ν πειάηεο λα απνηειέζεη κέξνο ελφο 

δηθηχνπ ή κε ζθνπφ ν πειάηεο λα απνθηήζεη ζπλερή πξφζβαζε ζηελ παξνρή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ (πρ 

παξνρή ειεθηξηζκνχ ή χδξεπζεο).   

Η ΔΓΓΠΥΑ 18 ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1ε Ινπιίνπ 2009, ρσξίο λα 

απαηηείηαη ε αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηεο. Η δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ φκηιν. 
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4 Αθνινπζνύκελεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 

Οη ινγηζηηθέο αξρέο θαη νη εθηηκήζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθαλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 30
εο

 

Ινπλίνπ 2009 είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2008, νη νπνίεο έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε 

δηεχζπλζε www.pairis.gr . 

Η ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηνπ πιαηζίνπ θαζψο θαη νη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο θαηάξηηζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ έρνπλ παξαηεζεί ζηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο ησλ 

εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 2008. Καηά ζπλέπεηα ε αλάγλσζε ησλ 

ζπλεκκέλσλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζπλδπαζκφ 

κε απηέο ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 2008, ψζηε λα παξέρεηαη ζηνλ αλαγλψζηε πην νινθιεξσκέλε πιεξνθφξεζε. 

 

5 Μεηνρηθό θεθάιαην 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο απνηειείηαη απφ 4.971.466 θνηλέο νλνκαηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο 

αμίαο 1,46 επξψ. Όιεο νη κεηνρέο παξέρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα ζηελ ιήςε κεξηζκάησλ θαη ζηελ 

απνπιεξσκή θεθαιαίνπ θαη αληηπξνζσπεχνπλ κία ςήθν ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 

εηαηξίαο.  

Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο ζηελ θχξηα αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηήξηνπ Αζελψλ, ζηελ θαηεγνξία 

Μεζαίαο θαη Μηθξήο Κεθαιαηνπνίεζεο κε ηνλ θσδηθφ ΠΑΙΡ.  

 

6 Λνηπέο πξνβιέςεηο 

Οη ινηπέο πξνβιέςεηο ηνπ Οκίινπ αθνξνχλ πξφβιεςε γηα δηαθνξέο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ απφ 

κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο. 

  Ο Όκηινο Η Δηαηξία 

  

Πξόβιεςε γηα 

δηαθνξέο 

θνξνινγηθνύ 

ειέγρνπ 

Πξόβιεςε γηα 

δηαθνξέο 

θνξνινγηθνύ 

ειέγρνπ 

Λνγηζηηθή αμία ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2008 185.638 174.880 

Γηελέξγεηα επηπιένλ πξνβιέςεσλ 91.156 88.183 

Λνγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2008 276.793 263.063 

      

Γηελέξγεηα επηπιένλ πξνβιέςεσλ 37.318 37.082 

Υξεζηκνπνίεζε πξνβιέςεσλ -152.564 -142.518 

Λνγηζηηθή αμία ηελ 30 Ινπλίνπ 2009 161.547 157.627 

ΣΣαα  ππννζζάά  εείίλλααηη  εεθθθθξξααζζκκέέλλαα  ζζεε  εεππξξψψ..  

http://www.pairis.gr/
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7 Γαλεηζκόο 

Ο δαλεηζκφο ηνπ Οκίινπ αλαιχεηε σο εμήο: 

 Ο Όκηινο  Η Δηαηξία 

 30/06/2009 31/12/2008  30/06/2009 31/12/2008 

        

Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο 

ππνρξεψζεηο 
9.638.107 9.137.769  9.638.107 9.137.769 

Τπνρξεψζεηο απφ Leasing 176.472 0  176.472 0 

χλνιν βξαρππξφζεζκσλ 

δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ 
9.814.579 9.137.769  9.814.579 9.137.769 

ΣΣαα  ππννζζάά  εείίλλααηη  εεθθθθξξααζζκκέέλλαα  ζζεε  εεππξξψψ..  

 Τπνρξεώζεηο από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο 

Οη ππνρξεψζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο ελζψκαησλ παγίσλ ιήγνπλ ην 2012, νπφηε θαη ν Όκηινο ζα 

αγνξάζεη ηα πάγηα απηά έλαληη πνζνχ 0,01 επξψ. 

 Βξαρππξόζεζκνο Γαλεηζκόο 

Ο βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο ηεο εηαηξίαο αθνξά δάλεηα γηα ελίζρπζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο ηεο 

εηαηξίαο. Σα επηηφθηα δαλεηζκνχ ηεο εηαηξίαο είλαη: 

  Ο Όκηινο  Η Δηαηξία 

  30/06/2009 31/12/2008  30/06/2009 31/12/2008 

ΔΚΣ + 1,5% 1.357.302 1.113.591  1.357.302 1.113.591 

Euribor 1m + 1,2% 0 1.691.371  0 1.691.371 

Euribor 1m + 1,3% 4.639.543 4.117.543  4.639.543 4.117.543 

Euribor 1m + 1,4% 1.007.466 1.015.241  1.007.466 1.015.241 

Euribor 1m + 1,5% 2.633.796 900.023  2.633.796 900.023 

Euribor 1m + 1,6% 0 300.000  0 300.000 

ύλνιν δαλείσλ 9.638.107 9.137.769  9.638.107 9.137.769 

  ΣΣαα  ππννζζάά  εείίλλααηη  εεθθθθξξααζζκκέέλλαα  ζζεε  εεππξξψψ..  

 Αλάιπζε επαηζζεζίαο θηλδύλνπ επηηνθίνπ 

Όιεο νη ηνθνθφξεο ππνρξεψζεηο ηνπ νκίινπ δηαζπλδένληαη κε θπκαηλφκελα επηηφθηα (Euribor), πνπ 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο δηαθνξνπνηνχκελεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Ο φκηινο δελ ρξεζηκνπνηεί 

ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα. 

Σελ 30ε Ινπλίνπ 2009, ν φκηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζηηο κεηαβνιέο ηεο αγνξάο ηνπ επηηνθίνπ φζνλ αθνξά 

ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ηνπ, ν νπνίνο ππφθεηηαη ζε κεηαβιεηφ πνζνζηφ επηηνθίνπ.  

Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο θαζψο θαη ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ζε κηα ινγηθή κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ ηεο ηάμεσο ηνπ +1% ή –1%. Οη αιιαγέο ζηα επηηφθηα 

εθηηκάηαη φηη θηλνχληαη ζε κία ινγηθή βάζε ζε ζρέζε κε ηηο πξφζθαηεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ έρνπλ ιεθζεί ππ’ φςηλ ηα ηξαπεδηθά δάλεηα ηεο εηαηξίαο. 

  
 Γαλεηζκόο 

30/06/2009 

Σόθνη 

πεξηόδνπ 

Αύμεζε 

Euribor + 

1% 

Μείσζε 

Euribor - 

1% 

Γάλεηα κε θπκαηλόκελν 

επηηόθην 9.638.107 242.521 338.902 146.140 
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8 Κέξδε αλά Μεηνρή 

Σα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε ηελ δηαίξεζε ηνπ αλαινγνχληνο ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξίαο θαη 

ηνπ Οκίινπ θέξδνπο, κε ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν φξν ησλ ζε θπθινθνξία κεηνρψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεσο. 

 Όκηινο Δηαηξία 

 30/06/2009 30/06/2008 30/06/2009 30/06/2008 

       

Καζαξά θέξδε πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο (122.977) (205.540) (17.412) (139.851) 

ηαζκηζκέλνο Μέζνο Όξνο  ησλ ζε 

θπθινθνξία κεηνρψλ 4.971.466 4.971.466 4.971.466 4.971.466 

Κέξδε αλά κεηνρή -0,0247 -0,0413 -0,0035 -0,0281 

ΣΣαα  ππννζζάά  εείίλλααηη  εεθθθθξξααζζκκέέλλαα  ζζεε  εεππξξψψ..  

Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη αλεηιεκκέλε ππνρξέσζε πξνο έθδνζε λέσλ κεηνρψλ ζην κέιινλ θαη 

ζπλεπψο, δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ παξάζεζε άιινπ δείθηε θεξδψλ αλά 

κεηνρή (δειαδή δείθηε πνπ λα ιακβάλεη ππφςε ηελ χπαξμε δπλεηηθψλ κεηνρψλ) 

 

9 Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη επεμεγήζεηο 

9.1 πλαιιαγέο θαη Απαηηήζεηο/Τπνρξεώζεηο από θαη πξνο πλδεδεκέλα Πξόζσπα 

Σα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη αγνξψλ ζσξεπηηθά απφ ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο θαη ηα ππφινηπα 

ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο ζηελ ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, πνπ έρνπλ πξνθχςεη 

απφ ζπλαιιαγέο ηεο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ην ΓΛΠ 24, είλαη νη εμήο: 

9.1.1 πλαιιαγέο κε ζπλδεόκελα κέξε 

Οη ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξίαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά εηαηξία αλαιχνληαη σο εμήο: 

 ΟΜΙΛΟ  ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

Έζνδα  

1/1 - 

30/6/2009 

1/1 - 

30/6/2008  

1/1 - 

30/6/2009 

1/1 - 

30/6/2008 

Θπγαηξηθέο 0 0  89.431 148.718 

πγγελείο 77.426 161.870  77.426 161.870 

Βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε 0 0  0 0 

Λνηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 0 0  0 0 

ύλνιν 77.426 161.870   166.857 310.588 

      

Έμνδα 

1/1 - 

30/6/2009 

1/1 - 

30/6/2008  

1/1 - 

30/6/2009 

1/1 - 

30/6/2008 

Θπγαηξηθέο 0 0  15.688 35.066 

πγγελείο 315 54.417  315 54.417 

Βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε 0 0  0 0 

Λνηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 0 0  0 0 

ύλνιν 315 54.417   16.003 89.483 

ΣΣαα  ππννζζάά  εείίλλααηη  εεθθθθξξααζζκκέέλλαα  ζζεε  εεππξξψψ..  
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Οη ζπλαιιαγέο κε ηελ ζπγαηξηθή έρνπλ απαιεηθζεί ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Οη παξαπάλσ ζπλαιιαγέο έρνπλ γίλεη κε ηνπο ζπλήζεηο εκπνξηθνχο φξνπο. 

9.1.2 Τπόινηπα ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ 

Σα ππφινηπα ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ είλαη ηα παξαθάησ:: 

 ΟΜΙΛΟ  ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

Απαηηήζεηο 30/06/2009 30/06/2008  30/06/2009 30/06/2008 

Θπγαηξηθέο 0 0  425.314 926.262 

πγγελείο 426.949 398.308  426.949 398.308 

Βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε 0 0  0 0 

Λνηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 0 0  0 0 

ύλνιν 426.949 398.308   852.263 1.324.570 

      

Τπνρξεώζεηο 30/06/2009 30/06/2008  30/06/2009 30/06/2008 

Θπγαηξηθέο 0  0  0  464 

πγγελείο 248.412  166.909  248.412 166.909 

Βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε 0 0  0 0 

Λνηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 0 0  0 0 

ύλνιν 248.412 166.909   248.412 167.373 

ΣΣαα  ππννζζάά  εείίλλααηη  εεθθθθξξααζζκκέέλλαα  ζζεε  εεππξξψψ..  

Σα ππφινηπα κεηαμχ ηεο ζπγαηξηθήο έρνπλ απαιεηθζεί ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Γελ ππάξρνπλ επηζθαιείο απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε. 

9.1.3 Ακνηβέο θαη ππόινηπα βαζηθώλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ 

Οη ακνηβέο ησλ βαζηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ νκίινπ θαη ηα ππφινηπα ηνπο είλαη ηα εμήο: 

 ΟΜΙΛΟ  ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 

1/1 - 

30/6/2009 

1/1 - 

30/6/2008  

1/1 - 

30/6/2009 

1/1 - 

30/6/2008 

Μηζζνί 99.879 142.797  79.003 125.094 

Bonus 0 0  0 0 

Ακνηβέο Γ.. 65.000 30.000   45.000 30.000 

χλνιν  164.879 172.797  124.003 155.094 

        

Τπνρξεψζεηο 33.547 5.989  20.120 5.188 

Απαηηήζεηο 6.894 6.403  2.200 1.500 

ΣΣαα  ππννζζάά  εείίλλααηη  εεθθθθξξααζζκκέέλλαα  ζζεε  εεππξξψψ..  

9.2 Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο 

9.2.1 Δπίδηθεο ππνζέζεηο 

Γελ εθθξεκνχλ ζε βάξνο ηεο εηαηξίαο δηθαζηηθέο δηαθνξέο ή δηαηηεζίεο, πνπ λα κπνξνχλ λα επηθέξνπλ 

νπζηψδεηο επηπηψζεηο ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο. 
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9.2.2 Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο  

Η Δηαηξία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηελ ρξήζε 2008. Η ζπγαηξηθή εηαηξία Polypack 

Α.Δ. θαη ε ζπγγελείο εηαηξία Elopak A.E., δελ έρεη ειεγρζεί γηα ηηο ρξήζεηο 2007 θαη 2008. Ο Όκηινο έρεη 

θάλεη πξφβιεςε γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ κε βάζε ηελ κέρξη ηψξα έθβαζε ηνπο γηα θάζε εηαηξία. 

9.3 Δλδερόκελεο απαηηήζεηο  

Σελ 30
ε
 Ινπλίνπ 2009 δελ ππήξραλ ελδερφκελεο απαηηήζεηο απφ ηελ εηαηξία πνπ λα κπνξνχλ λα επηθέξνπλ 

νπζηψδεηο επηπηψζεηο ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο. 

9.4 Γεζκεύζεηο 

9.4.1 Γεζκεύζεηο από ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο 

Γελ πξνθχπηνπλ δεζκεχζεηο απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο ηνπ νκίινπ. 

9.5 Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ 

Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ θαη ηελ αληίζηνηρε 

πεξζηλή ήηαλ:  

 Ο Όκηινο  Η Δηαηξία 

 30/06/2009 30/06/2008  30/06/2009 30/06/2008 

        

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 119 123  118 121 

 

9.6 Μεηαγελέζηεξα ηνπ Ιζνινγηζκνύ γεγνλόηα. 

ηηο 7 Ινπιίνπ 2009 νινθιεξψζεθε ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο γηα ηηο ρξήζεηο  2006 θαη 

2007. Σν πνζφ ηνπ επηπιένλ θφξνπ πνπ πξνέθπςε αλήιζε ζηα 142.518,00 επξψ, ην νπνίν επηβάξπλε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ζηηο 30/06/2009 θαη θαιχθζεθε απφ ηζφπνζε πξφβιεςε πνπ είρε 

θάλεη ε εηαηξία ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. 

Αζπξφππξγνο, 24 Απγνχζηνπ 2009 

  

ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ & 
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ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο 

 


