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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                       

 
Σέινο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπληάζζεη ηελ έθζεζή ηνπ επί ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο 

ρξήζεσο πνπ έιεμε ζηηο 31-12-2009 πξνο ηελ Γεληθή πλέιεπζε, ην θείκελν ηεο νπνίαο 
θαηαρσξείηαη παξαθάησ. 
 

  
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ππφ θξίζε έβδνκεο εηαηξηθήο ρξήζεσο, ν θχθινο 

εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο καο παξνπζίαζε κηθξή κείσζε, αλεξρφκελνο ζε 8.602.130 επξψ 
έλαληη 9.662.439 επξψ θαηά ηελ πεξζηλή ρξήζε, ήηνη κεησκέλνο θαηά 10,97%. Μεηψζεθε 
ην θφζηνο πσιήζεσλ θαηά 20,78 %, θαη ζπγθεθξηκέλα αλήιζε ζε 7.583.791,81 επξψ 
έλαληη 9.572.227,42 επξψ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Σαπηφρξνλα ε δηνίθεζε ηεο 
εηαηξείαο θαηέβαιε πξνζπάζεηεο ψζηε ηα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο 
δηαζέζεσο λα δηαηεξεζνχλ ζε ρακειά επίπεδα. Ωζηφζν, ηα έμνδα δηνηθεηηθήο 
ιεηηνπξγίαο παξνπζίαζαλ ειαθξά αχμεζε θαηά 12,64%, θαη αλήιζαλ ζε 490.929,84 
επξψ έλαληη 435.158,23 επξψ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο 
δηάζεζεο παξνπζίαζαλ αχμεζε θαηά 40,02%, θαη αλήιζαλ ζε 1.123.514,03 επξψ έλαληη 
674.493,19 επξψ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Έηζη, ε ρξήζε έθιεηζε κε δεκία 
600.847,53 επξψ.  

Παξφια απηά, νη πξννπηηθέο ηεο εηαηξείαο εκθαλίδνληαη επνίσλεο, ελ φςεη ηεο 
ζπλερηδφκελεο αγαζηήο ζπλεξγαζίαο ηεο εηαηξείαο καο κε ηνλ φκηιν ηεο Vivartia, ε 
νπνία εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηνλ θχξην πειάηε ηεο εηαηξείαο καο.  

Μεηά ηελ πξαγκαηνπνηεζείζα πψιεζε ησλ κεηνρψλ ηεο πξψελ κεηφρνπ Elopak 
Plastic Systems AS πξνο ηελ κέηνρν Δ. Παηξεο ΑΒΔΔ, ε εηαηξεία καο, κε κφλε πιένλ 
κέηνρν ηελ εηαηξεία Δ. ΠΑΙΡΗ ΑΒΔΔ, ζπλερίδεη αδηαηάξαθηα ηελ πνξεία ηεο, κε 
επνίσλεο πξννπηηθέο γηα ην κέιινλ. Πεξαηηέξσ, ε εηαηξεία ζπλερίδεη λα θαηαβάιεη 
κεγάιεο πξνζπάζεηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ησλ πσιήζεψλ ηεο ζηελ Διιεληθή αγνξά, 
νη νπνίεο αλακέλεηαη λα απνδψζνπλ θαξπνχο κέζα ζηηο επφκελεο ρξήζεηο.  
 

Δηδηθφηεξα ζέκαηα: 
Πεξηβάιινλ 
Έρεη ζπληαρζεί ιεπηνκεξήο έθζεζε πεξηβαιινληνινγηθψλ επηπηψζεσλ, πνπ  

ζχκθσλα κε ην ηνπηθφ δίθαην απνηεινχζε πξνυπφζεζε γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο 
αδείαο. Απηή ε έθζεζε εγθξίζεθε θαη φιεο νη θαηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ 
έρνπλ γίλεη ζχκθσλα κε απηή ηε κειέηε. 

Σα βαζηθά ζεκεία γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ή θαη ηελ εμαθάληζε ησλ 
πεξηβαιινληνινγηθψλ επηπηψζεσλ είλαη ηα εμήο: 

α. Γελ ρξεζηκνπνηείηαη θαλέλα άιιν θαχζηκν εθηφο απφ ειεθηξηθφ ξεχκα θαη σο 
εθ ηνχηνπ δελ ππάξρνπλ εθπνκπέο αεξίσλ 

β. 100% αλαθχθισζε φισλ ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ πξψησλ πιψλ κε ηελ 
επηζηξνθή  ησλ απνθνκκάησλ ησλ άδεησλ θηαιψλ απφ ηνπο πειάηεο θαη κε ηελ 
επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζηα κεζαία ζηξψκαηα. 

γ. Αλαθχθισζε φισλ ησλ πιαζηηθψλ ζάθσλ ζπζθεπαζίαο κε επηζηξνθή απφ 
ηνπο πειάηεο θαη δηάζεζή ηνπο πξνο αλαγέλλεζε.    

δ. Αλαθχθισζε ησλ ράξηηλσλ θαη μχιηλσλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο κε πξνψζεζε 
πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. 

ε. Κιεηζηφ ζχζηεκα λεξνχ θαη σο εθ ηνχηνπ κεδακηλή απψιεηα λεξνχ. 
ζη. Αζθαιήο δεμακελή γηα ηα πγξά ιηπαξά απφβιεηα απφ ηηο κεραλέο, ηελ 

θαζαξηφηεηα θ.ι.π. 
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Η εηαηξεία είρε ρξεκαηνδνηήζεη ηηο εθζθαθέο πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ ηελ 
Αξραηνινγηθή ππεξεζία ζηα αθίλεηα ηεο εηαηξείαο πξνθεηκέλνπ λα αλαζπξζνχλ, 
θαηαρσξεζνχλ θαη κεηαθεξζνχλ πξνο απνζήθεπζε φια ηα επξήκαηα απφ ην αθίλεην ηεο 
εηαηξείαο.  

 
Ίζεο επθαηξίεο εξγαζίαο 
ηελ Δηαηξεία ζήκεξα εξγάδνληαη 18 άληξεο θαη 3 γπλαίθεο. Οη βαζηθέο 

πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πξνψζεζε ίζσλ επθαηξηψλ γηα λένπο θαη πθηζηακέλνπο 
εξγαδνκέλνπο είλαη νη αθφινπζεο: 

α. Οη εξγαδφκελνη πξνζιακβάλνληαη κε βάζε ηηο γλψζεηο, ηελ εκπεηξία θαη ηηο 
ηθαλφηεηέο ηνπο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε ειηθία, ην θχιν ή άιινη παξάγνληεο πνπ 
δελ επεξεάδνπλ επζέσο ηελ απφδνζή ηνπο ζηα θαζήθνληά ηνπο. 

β. ε φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο πξνζθέξεηαη εθπαίδεπζε θαη δηαβεβαίσζε φηη, ζε 
πεξίπησζε πνπ αλαθχςεη αλάγθε, νη ππάξρνληεο εξγαδφκελνη ζα έρνπλ πξνηεξαηφηεηα 
γηα ηελ αλάιεςε λέσλ ή αλψηεξσλ ζέζεσλ.   

γ. Δλζαξξχλνληαη ηα ζρφιηα θαη νη εηζεγήζεηο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο πξνο ηελ 
δηνίθεζε γηα έλαλ αξηζκφ ζεκάησλ πνπ επεξεάδνπλ ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, ηηο 
δηαδηθαζίεο, ηελ αζθάιεηα θαη ζρεηηθά ζέκαηα.  

 
πλήζεο επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά 
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Elopak Plastic Systems Διιάο ΑΒΔΔ κε 

ην παξφλ βεβαηψλνπκε, απ' φζα είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε φηη ε Elopak Plastic 
Systems Διιάο ΑΒΔΔ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο θαη κέρξη ζήκεξα, 
έρεη ρεηξηζηεί ηηο επαγγεικαηηθέο ηεο ππνζέζεηο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο 
θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 
  
Γείθηεο  
                                                                2009                               2008 

Αλαινγία 
θεθαιαίσλ πξνο 

Κπθινθνξνχλ 
Δλεξγεηηθφ 

Κπθινθνξνχλ 
Δλεξγεηηθφ/ 

χλνιν 
Δλεξγεηηθνχ 39,9 38  

Γεληθή 
Ρεπζηφηεηα 
Οηθνλνκηθήο 

Μνλάδαο 

Κπθινθνξνχλ 
Δλεξγεηηθφ/ 

Βξαρ. 
Τπνρξεψζεηο 63,3 69  

Οηθνλνκηθή 
Απηάξθεηα 
Μνλάδνο 

Ίδηα Κεθάιαηα/ 
πλνιηθέο 

Τπνρξεψζεηο 43,9 46  

Μηθηφ Πεξηζψξην 
Κέξδνπο 

Μηθηά Κέξδε/ 
Πσιήζεηο 11,83 6,34  

Απνδνηηθφηεηα 
Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

Καζαξά Κέξδε/  
Ίδηα Κεθάιαηα 0 0  

Κπθινθνξία 
Απνζεκάησλ 

Απνζέκαηα Υ360 
κέξεο/ Κφζηνο 
Πσιεζέλησλ 58 63  

Μέζνο Υξφλνο 
Δίζπξαμεο 

Απαηηήζεσλ απφ 
Πειάηεο 

Απαηηήζεηο απφ 
πειάηεο Υ360 / 

Κχθινο Δξγαζηψλ 
41 37  
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 Πξνβιεπφκελε εμέιημε εηαηξείαο  
 χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ (budget) ηεο εηαηξείαο γηα ην 
2010, νη πσιήζεηο ζα είλαη ίζεο ή ειαθξά κεησκέλεο. Σέινο, νη πξννπηηθέο ηεο εηαηξείαο 
ελ φςεη ηεο νξγαλψζεψο ηεο, ηνπ ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ ηεο θαη ηεο εκπεηξίαο ησλ 
κειψλ ηνπ Γ πξννησλίδνληαη πνιχ θαιέο.  
 
 Γξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο 
Η Δηαηξεία καο δελ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο ηνκείο εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο. 
 
 Γηαρείξηζε θηλδχλσλ 
α. Κίλδπλνο Αγνξάο: Η Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα ζηελ παξαγσγή θαη 
εκπνξία πιαζηηθψλ θηαιψλ θαη πσκάησλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πειάηε. Η χπαξμε κφλν 
ελφο πειάηε δεκηνπξγεί θίλδπλνπο, αιιά ε Γηνίθεζε εθηηκά φηη απηή ηε ζηηγκή ε Δηαηξεία 
δελ δηαηξέρεη ζεκαληηθφ θίλδπλν, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ πειάηεο 
ηεο, πνπ είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο πψιεζεο γαιαθηνθνκηθψλ ζηελ Διιάδα 
θαζψο θαη ηελ κέρξη ηψξα ζπλεξγαζία ηνπο. Δπηπιένλ, ζεκεηψλνπκε φηη ε δηνίθεζε ηεο 
Δηαηξείαο έρεη ήδε μεθηλήζεη ζπλεξγαζία θαη κε άιινπο κηθξφηεξνπο πειάηεο. 
β. Πηζησηηθφο θίλδπλνο: Γελ ππάξρεη πηζησηηθφο θίλδπλνο δηφηη ε είζπξαμε ησλ 
απαηηήζεψλ καο απφ ηνλ πειάηε Vivartia γίλνληαη κέζσ factoring ρσξίο δηθαίσκα 
αλαγσγήο. 
γ. Κίλδπλνο κεηαβνιήο ηηκψλ α’ πιψλ: Τπάξρεη ζπκθσλία κε ηνλ πειάηε Vivartia γηα 
αχμεζε ησλ ηηκψλ πψιεζεο ησλ πξντφλησλ καο εθφζνλ απμεζνχλ νη ηηκέο ησλ πξψησλ 
πιψλ. 
δ. Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο: Οη αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ηεο εηαηξίαο ηθαλνπνηνχληαη απφ ηελ 
έγθαηξε πξφβιεςε ησλ εθάζηνηε ρξεκαηηθψλ αλαγθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έγθαηξε 
είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ.     
ε. Κίλδπλνο επηηνθίσλ: Σα έζνδα θαη νη ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξίαο επεξεάδνληαη ζε 
κηθξφ βαζκφ απφ κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ επηηνθίσλ θαζψο ηα ξεπζηά δηαζέζηκα πξνο 
επέλδπζε εμαξηψληαη θπξίσο απφ ηα επηηφθηα ηνπ Δπξψ ηα νπνία αθελφο έρνπλ ηζηνξηθά 
ρακειή κεηαβιεηφηεηα θαη αθεηέξνπ ε πξνβιεπφκελε κεηαβιεηφηεηα ηεο αγνξάο γηα 
κειινληηθέο ρξήζεηο παξακέλεη επίζεο ηδηαίηεξα ρακειή.  
ζη. πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο: Γελ ππάξρεη ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο δηφηη νη 
ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα είλαη ζρεδφλ κεδεληθέο. 

δ. Ο επηηνθηαθφο θίλδπλνο απφ ιεθζέληα δάλεηα αμηνινγείηαη φηη δελ ζα είλαη ηδηαίηεξα 
ζεκαληηθφο δεδνκέλνπ φηη ε Δηαηξεία δελ έρεη ζεκαληηθφ δαλεηζκφ.  

 
 

Σέινο, παξέρνπκε ηηο ινηπέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία ζχκθσλα 
κε ηνλ ΚΝ 2190/20. Η Δηαηξεία έρεη ζηελ θπξηφηεηά ηεο ελλέα (9) αγξνηεκάρηα ζηελ ζέζε 
«Καςνβάηη» ηνπ Αηγηλίνπ Πηεξίαο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 40.250 ηκ, αμίαο θηήζεσο Δπξψ 
104.705, επί ησλ νπνίσλ έρεη αλεγεξζεί ην εξγνζηάζην ηεο εηαηξείαο εκβαδνχ 8.425,16 
ηκ.  
Η Δηαηξεία δελ έρεη ππνθαηαζηήκαηα. 
Η Δηαηξεία δελ έρεη ινγαξηαζκνχο ζπλαιιάγκαηνο. 
 
Με ηελ παξνχζα δειψλεηαη φηη εμ’ φζσλ γλσξίδνπκε, νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 
εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν 1/1/2009-31/12/2009, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα 
Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, παξέρνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε 
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εηθφλα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ηνπ Παζεηηθνχ, ηεο Καζαξήο Θέζεο θαη ησλ 
Απνηειεζκάησλ Υξήζεο ηεο εηαηξείαο.    

 
Με ηελ πεπνίζεζε φηη ε δηαρείξηζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαηά ηελ ππφ θξίζε  εηαηξηθή 
ρξήζε ππήξμε ζπλεηή θαη επηκειήο, έρνπκε ηελ ηηκή λα ζέζνπκε ππφ ηελ θξίζε ηεο Γεληθήο 
πλειεχζεσο ησλ κεηφρσλ ηνλ Ιζνινγηζκφ ηεο  εηαηξηθήο ρξήζεσο απφ 01-01-2009 κέρξη 31-
12-2009 καδί κε ην θαηά λφκν πξνζάξηεκα θαη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, κε ηελ 
ειπίδα φηη ζα εγθξηζνχλ φπσο έρνπλ. 

 
 

Αηγίλην Πηεξίαο, 
 

9 Μαξηίνπ 2010 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

 
 
 
Η ΠΡΟΔΓΡΟ                                              Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ 

 
 

ΓΩΡΙ  ΠΑΙΡΗ                                          Ι. ΠΑΙΡΗ 
 
 

OI ΤΜΒΟΤΛΟI 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΜΠΑΛΣΑ    ΑΘΑΝΑΙΟ ΘΔΟΓΩΡΑΣΟ  AΛ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΑΚΗ 
 

 
 


