POLYPACK A.E. ΒΙΟΜΗΥΑΝΙA ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΓΩΝ ΤΚΔΤΑΙΑ

AΡ.M.A.E.: 3004/01/Β/86/3003
Έδπα: Γημαπάκη 16 Βοηανικόρ
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ
από 1η Ιανοςαπίος 2011 έωρ 31 Γεκεμβπίος 2011
(Γημοζιεςμένα βάζει ηος κ.ν 2190/20,άπθπο 135 για επισειπήζειρ πος ζςνηάζζοςν εηήζιερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ,ενοποιημένερ και μη, καηά ηα ΓΛΠ)
Τα παπακάηω ζηοισεία και πληποθοπίερ, πος πποκύπηοςν από ηιρ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, ζηοσεύοςν ζε μια γενική ενημέπωζη για ηην οικονομική καηάζηαζη και ηα αποηελέζμαηα ηηρ POLYPACK A.E.. Σςνιζηούμε επομένωρ ζηον
αναγνώζηη, ππιν πποβεί ζε οποιαδήποηε είδοςρ επενδςηική επιλογή ή άλλη ζςναλλαγή με ηον εκδόηη, να αναηπέξει ζηη διεύθςνζη διαδικηύος ηος εκδόηη, όπος αναπηώνηαι οι οικονομικέρ καηαζηάζειρ καθώρ και η έκθεζη ελέγσος ηος
νόμιμος ελεγκηή.

Αξκόδηα Τπεξεζία : Ννκαξρία Αζελώλ, Γηεύζπλζε Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ
Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ εηαηξείαο: www.pairis.gr
ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ: Ισάλλεο Παΐξεο (Πξόεδξνο & Γηεπζύλσλ ύκβνπινο), Γσξίο Παΐξε (Αληηπξόεδξνο), Παλαγηώηα Παΐξε (Μέινο ), Καπόηζεο Ρσκαίνο (Μέινο), Αιεμαλδξάθεο Αιθηβηάδεο (Μέινο)
Ηκεξνκελία έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην: 23 Μαξηίνπ 2012
Νόκηκνο ειεγθηήο: Βαζίιεο Νηάξρνο (A.M. ΟΔΛ 30521)
Διεγθηηθή εηαηξεία: Baker Tilly Hellas A.E
Σύπνο έθζεζεο ειεγθηώλ: Με ζύκθσλε γλώκε
1.1 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ

Πνζά εθθξαζκέλα ζε €

1.4. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Πνζά εθθξαζκέλα ζε €

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ
31/12/2011

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία
Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνζέκαηα
Απαηηήζεηο από πειάηεο
Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Μεηνρηθό Κεθάιαην
Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ
ύνολο ιδίων κεθαλαίων ιδιοκηηηών μηηπικήρ (α)
Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
ύνολο ςποσπεώζεων (β)
ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α)+(β)

Έμμεζη μέθοδορ

31/12/2010

604.830
2.970.000
1.847
6.313
75.913
63.942
3.722.845

615.567
2.970.000
0
9.228
65.125
68.514
3.728.434

2.150.000
(82.932)
2.067.068
325.132
1.330.645
1.655.777
3.722.845

2.150.000
(15.498)
2.134.502
319.920
1.274.012
1.593.932
3.728.434

1.2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

Πνζά εθθξαζκέλα ζε €

Κύθινο εξγαζηώλ
Μηθηά θέξδε
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/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή – βαζηθά (ζε €)
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ
1/1/ 1/1/ 31/12/2011
31/12/2010
205.837
219.990
19.497
25.515
(64.071)
(64.133)
(67.435)
0

(57.375)
(387.392)
(338.316)
0

(67.435)
(0,7841)
(52.274)

(338.316)
(3,9339)
(35.261)

1.3. ΣΤΟΙΧΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΔΤΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

Πνζά εθθξαζκέλα ζε €

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεο (01/01/2011 θαη 01/01/2010
αληίζηνηρα)
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (ζπλερηδόκελεο
δξαζηεξηόηεηεο)
ύνολο ιδίων κεθαλαίων λήξηρ σπήζηρ (31/12/2011 και
31/12/2010 ανηίζηοισα)

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ
31/12/2011
31/12/2010
2.134.502

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ
1/11/131/12/2011
31/12/2010

2.472.818

(67.435)

(338.316)

2.067.068

2.134.502

Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ

(64.133)

(387.392)

11.797
6.515
(57)
119

22.114
233
329.957
60

2.915
(10.203)
65.345

(9.228)
(5.048)
63.265

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
Καηαβεβιεκέλνη θόξνη
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)
Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ
Σόθνη εηζπξαρζέληεο
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)
Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα

(119)
(13.316)
(1.137)

(60)
0
13.901

(2.906)
57
(2.849)

(409)
43
(366)

0

0

Δμνθιήζεηο δαλείσλ
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)
Καθαπή αύξηζη/(μείωζη) ζηα ηαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα

0
0
(3.986)

0
0
13.535

22.778
18.792

9.243
22.778

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο
Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή
Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ
Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ
(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ)

Μείνλ:

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο
Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ σπήζηρ

Ππόζθεηα ζηοισεία & πληποθοπίερ (Ποζά εκθπαζμένα ζε €) :

1. Γελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ.
2. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο δηαθνξέο ή απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο.
3. Έρνπλ ζρεκαηηζηεί πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο πνζό επξώ 4.562 θαη επξώ. Οη αλέιεγθηεο ρξήζεηο ηεο
εηαηξίαο παξαζέηνληαη ζηελ παξάγξαθν 5.3. θαη νη πξνβιέςεηο ζηελ παξάγξαθν 5.15 ησλ ζεκεηώζεσλ ησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ.
4. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδεη ε
εκεδαπή κεηξηθή εηαηξεία Δ. ΠΑΪΡΗ ΑΒΔΔ.
5. Οη ινγηζηηθέο αξρέο βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθαλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζύληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2010.
6. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 ήηαλ 2 άηνκα.
7. Σα πνζά ησλ εηζξνώλ θαη εθξνώλ ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο ηεο Δηαηξείαο θαζώο θαη ηα
ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Δηαηξείαο ζηελ ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) Έζνδα
β) Έμνδα

Αθήνα, 23/03/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

& Δ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ
ΘΩΑΝΝΗ ΕΜΜ. ΠΑΪΡΗ
Α.Δ.Σ. 297979

ΔΩΡΘ Δ. ΠΑΪΡΗ
Α.Δ.Σ. AH508426

γ) Απαηηήζεηο

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΛΟΓΘΣΗΡΘΟΤ
ΟΦΘΑ ΥΡΘΣΟΠΟΤΛΟΤ
Α.Δ.Σ. ΑΖ001134
ΛΟΓΘΣΡΘΑ Α’ ΣΑΞΕΩ ΑΜΑ 49020

δ) Τπνρξεώζεηο
ε) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ δηνίθεζεο
ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο
δ) Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

30.000
190.044
36.258
1.320.061
81.890
4.785
938

